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Часть 1.1р. 50 пе№. 
Обь части вшилъ 2 р.50 пейо. 

СО ВСТВЕННОСТЬ ИЗДАТЕЛЯ 

Часть 1.1 р 50 пейо. 

Поставщики Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА. 

Юлін Генрихъ Циммерманъ 
ПЕТЕРБУРГЪ, Морская Н"54-. рига МОСКВА, Кузнецкій мостъ. 

ЛЕЙПЦИГЪ, — Сарайнач н?15. 
ВАРШАВА, СКЛАДЪ і ГСкЕТКП и ВОЛЬФ*. КІЕВЪ,# Л ИДЗАКОВОКАГО кі.іНДРЖИШЕИА. 
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Ѵог\ѵгогі. РгеГасе. Предисловіе. 

Ііп бевргаске тіі Неггп М. ІІеіпг. 

Хішшегтапд, Везіігег дег Іпзігитепіеп- 

ип(і Мизікаііеп-Напдіип^еп іп Ьёіргі^, 

8*. РеіегзЪиг^ шід Мовкац, катипіег 
апдегет аиск діе Кеде аиГ биііаг- 
гепвскиіеп. 

Ев §іекі тг векг &иіе 8ски1еп Гиг 
діе Оиііагге, ѵоп Оіиііапі, ОагиШ, 

Сагсаязі} Л<т*,доск віпд діевеікеп 
еіпевіеДв то 1ап&, ипд апдегвеііз то 
егтіідепд. Вег Зскіііег тіівзіе Лакге 
Іапе агкеііеп Ыв ег аііе діеве ТЪпІеііет, 

Ассогде ипд Еіидеп дигск^езріеіі ипд 
егіегпі каііе, оіше аиск пиг дав кіеіп- 

зіе веІЬвівіапді^е Зіііск одег еіп 
кіеіпев 8о1о вріеіеп то кбппеп. Бег 
ЗсЬШег чѵігд дадигск егшаііеі ипд 
ѵегііегі діе Ьиві лѵеіѣег то Іетеп. 

Біезег ІІЪеІвіапд воіі пип дадигск 
ЬевеШ^е! лѵегдеп,давз еіпе пеие,то- 

дегпе ЗсЬиІе ^евскгіекеплѵегде лѵѳіске 
дет Зскіііег Іеіскі Ъе§геШіек,киг2, 

пііігііск ипд ап&епекш веіп ѳоіі, ипд 
тѵюдигск дегзеіке іп дег КеппГпш дев 
ОиНаггепвріеІв Гогівскгеііеі, дашіі 
даѳ Іпіегевве іп дет УсЬііІег 
^емгескі \ѵігд. Аиск воіі поск Ъезоп- 

дегв дег Зеіѣэіцпіегіскі Ъегискйіскііеі; 

\ѵегдеп,д.к.’ѵѵепп зіск кеіп &иіег 
Ьекгег Гіпдеі (ѵѵаз паіигііск дав Ъегпеп 
Ъедеиіепд егіеіскіегі ипд ЪевсЫеипі^і) 

деі ЗскШег веІЪзі іт 8іапде лѵаге 
дав Іпзігитепі хи егіетеп. 

Ев іві т>к1 піскі то Ъевігеііеп дазз 
діе биііагге еіпев дег ап^епектвіеп 
Гп8ігитепіе іві^еіскев ѵіеіе &иіе 
Еі^епвскаГіеп іп віск ѵегеіпі, ев ізі 

Іп іке соигзе оГ а сопѵегзаііоплѵіік 
Мг. ^1. Неіпг. 2іттегтапп, іке тизіо 
апд тизісаі іпзігитепі деаІегоГ Ьеірзід, 
81. РеіегзЪиг^ апд Мозсолѵ, а &оод 
деаі \ѵав заід акоиі 8скоо1в Гог Іке 
&иііаг. 

Ткеге аге, іі із ігиѳ, ѵегу ^оод 
8скоо1з Гог .ікѳ ^иііаг Ъу Оіиііапі, 

Сагиііі, Сагсаш, Лаѵа,Ъиі Ікеу аге 
рагііу Іоо Іоп^ рагііу Іоо \ѵеагівопіе5 

Іке риріі кав Іо \ѵогк Гог уеагв 1Ш ке 
Ьав Іеагпі апд ріауед аіі Іке зсаіев, 
скогдз апд зіидіез, апд еѵеп ікеп Ъе 
лѵіИ поі Ъе аЫе іо ріауіке зтаііезі 
іпдерепдепі ріесе ог а Іііііе зоіо. 
Ткиз іке риріі Ъесотев іѵеагіед апд 

Іозез аіі іпсііпаііоп іо віиду Гигікег. 
Іі із полу ргорозед іо гетеду ікіз 
деГесі Ъу \ѵгіііп& а пелѵ 8скоо1 лѵкіск 
вкаіі Ъе ѳаву іо хіпдегзіапд зкогі, 
ргасіісаЬ ріеазапі апд зіііі адѵапсе 
іке риріГз, кполуіед^е оГ іке &иііаг. 
зо ікаі кіз іпіегезі тау Ъе алѵакепед. 

Ригікег, іке \ѵапіз оГ ікозе лѵко віиду 
лѵіікоиі а тазі’ег аге аізо іо Ъе іакеп 
іпіо сопзідегаііоп^зоікаі лѵкеге а ^оод 
1еаскег,лѵко -оГ соигзе ^лѵоиід зішріііу 
апд Гасііііаіе іке іазк оГ Іеагпіп^, 

саппоі Ъе Гоипд, ікѳ риріі \ѵі11 Ъе 
іп а роз Шоп іо Іеагп іке тзігитепі 
Ъу кітзеІГ. 

Іі із ипдепіаЫе ікаі іке ^иііаг 
ів опе о Г іке тозі а^гееаЫе іп- 

вігитёпів апд роззеззез тапу &оод 
диаііііеві іі із кагтопіоиз апд 

Въ одной изъ бесѣдъ съ г. К). Генр. 

Цнміи ер манномъ, владѣльцемъ инстру¬ 

ментальныхъ и музыкальныхъ мага¬ 

зиновъ въ Ст.-Петербургѣ 7 Москвѣ и 
Лейпцигѣ, автотуь завелъ, между про¬ 

чимъ, рѣчь о школахъ для гитары. 
Хотя въ настоящее время существу¬ 

ютъ очень хорошія школы для гитары, 

какъ напр. Джіуліаяи, Карулли, Кар- 

каіч і, Нава, но эти школы слишкомъ 
пространны и,кромѣ того, слишкомъ 
утомительны, такъ что ученику при¬ 

ходится потратить нѣсколько лѣтъ 
на изученіе всѣхъ гаммъ, аккордовъ 
и этюдовъ и все-таки онъ не въ 
состояніи играть самостоятельно 
самой незначительной пьесы или соло. 

Вслѣдствіе этого, ученикъ чувству - 

етъ себя утомленнымъ и теряетъ 
рѣшительно всякую охоту продол¬ 

жать начатую имъ работу. Чтобы 
устранить эти неудобства, авторъ 
поставилъ собѣ задачей составить 
школу, которая вполнѣ-бы соотвѣт¬ 

ствовала требованіямъ настоящаго 
времени, была-бы легко понимаема, 

коротка и полезна^ эти качества 
могутъ сдѣлать изученіе предмета, 

въ данномъ случаѣ игры на гитарѣ, 

пріятнымъ и потому возбудить боль¬ 

шій интересъ къ своему предмету, — 

обстоятельство, очень много способ¬ 

ствующее успѣху. Въ данной школѣ 
обращено еще особенное вниманіе 
на то, чтобы ученикъ могъ са¬ 

мостоятельно заняться изученіемъ 
игры на гитарѣ даже безъ помощи 

' учителя, конечно, при помощи учи¬ 

теля ученіе идетъ гораздо легче 
и скорѣе, но если нѣтъ хорошаго 
учителя, то необходимо самому 
занятьоя. 

Нѣтъ сомнѣнія, что гитара одинъ 
изъ лучшихъ и пріятнѣйшихъ ин¬ 

струментовъ,* она соединяетъ въ 
себѣ много хорошихъ качествъ: 

2.1040 ВЙсКипіВгисІсѵш ?КЭѳШ,Ыргід. 
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ЬаппопізсЪ ипй теіойізсіі, йег Топ 
І8і лѵеісіі ппй 8апН,ипс1 йосЪ \ѵіейег 
кгаПіё ипй зіагк, еі&пеі зіск еѣепзо 

гшп Воіозріеі аіз гиг Ве^ІеіШп^, 

і»і ве1Ъ8Шапйі§ ипй ЬгаиеМ кеіпе 
апйеге Во^іеііипд, ипй ЙосЪлѵіегіег 
зсЬоп іш Ѵегеіпе шіі апсіегеп Іп- 

зігшпепіеп. Аиззегйеш ізі ез ІеісМ 
ги ігапзрогііегеп. 

Ипзеге ^гоззеп Топтеівіег тѵіе 
Рп^апіпіу Сагі Магіа ѵЛеЬег, Яекіог 
Вегііоѵ, лѵагбп аиз^егеісЪпеіе Оиііаг- 

гізіеп, лѵеІеЬе йіе Ѵогіеііе ипй ЗсЪоп- 

Ьеіѣеп. йег ѲиііаггеъеЪг ги зсЬаігеп 
лѵиззіеп. Зеіі Міііе йіезез йаінішпйегіз, 

паек Ѵегѵоіікоіпшип^ йез РіапоГогіе 
ібі йіе Сгиііагге ѵегпасШзз%1; игог- 

йеп, ЙосЪ іп Іеігіегег 2еіі ъеі§і зісЬ 
нгіейег пеие Ьизі ги йіезеш Іпзітшепіе 
ипй йіе Оиііагге чѵігй лѵіейег ѵіеі 
^езріеіі. Резлѵе^еп лѵ ііге ез &и1 еіпе 
пеие Зскиіе ги 8сЪгеіЪеп,тѵе1сЬе 2еіі- 
еешазз- ІеісМ іа83ІісЪ,киг2,еіпГасЪ, 

к1аг;идй йоск АНез итГа88і,іѵа8 Піг 
йеп ЗсЫіІег пііЫісІі ипй пок^епсН# 

ізі, шп йіезез Іпвігитепі зріеіеп ги 
-Іетеп, 

Баз зоіі пип йіс АиГ§аЪ.е йіезег 
ЗсЬиІе зеіп, л^еІсЬе тісЬ Негг Йиі. 
Неіпг. Йштегтапп ЪеаиНга&і Ііаі ги 
зсЬѵеіЬеп ипй ісЬ ЪоРГе йеп Ятѵеск 
еггеісЪі ги ЬаЪеа,йеп ЫеЪЬаЬегп йіезез 
Іпзігшпепіез еіпе кіаге, йеиЦіеІіе, 

пШгІісЬѳ ипй ап^епеЬше ЗсЬиІе ѵог- 

Іе^еп ги кбппеп,^е1сЬе йеп ЗсЫіІег 
пасЬ ипй паск шіі аііеп Еіпгеікеііеп 
йез Іпвігишеп^ез Ьекаппі тасМ ипй 
йоск пісііі ептійеі. 

теіойіоиз, іЪе іопе із зоГі апй іепйег 

апй аі іЬе вате ііте гісЬ апй Гиіі, 

іі із аз зиііаЫе Гог зоіоз аз Гог 

ассотрапітепіз, апй із по Іезз 

ехсеііепт іп сотЪіпаііоп \ѵіік. оіЬег 

іпзігитепіз, апй іі із еазу іо саггу. 

Огеаі тазіегз оГ тизіс, Ра&апіпі, 

Сагі Мтіа ѵ.МЪЬег Несіог Вегіі.оя, 

Ьаѵе Ъееп ехсеНепі &иііаг ріауегз 

апй іЬогои&2і1}г арргесіаіей ІЪе сара- 

Ъіііііез апі Ьеаиііез оГ іЬе іпзігишепі 

Зіпсе Ше ріапоГогіе ѵгаз Ъгои&ііі 

іо регГесііоп аѣоиі іЬе гоіскПе о Г 

іЬіз сепіигу, ІЬе &иііаг Ь.аз Ьееп ге- 

^Іесіесі, Ъиі Іаівіу шоге аііепііопказ 

Ъееп йеѵоіей іо іі апй іі із потдг 

ріауей ехіепзіѵеіу. Іі із ікегеГоге 

^ѵеіі іііаі а пеѵг ЗсЪооІ зкоиісі арреаг, 

шееііп^ іііе ^е^иі^етепіз оі іЪе іішез_ 

еазііу іпіеІІі^іЫе, зкогі, зітріе,сіеаг 

апй уеі оопіаідія^ аіі ікаі іі із 

гедиізііе ог изеіиі Гог іЬе риріі іо 

кпаѵѵ. 

То Йо іЪіз із іЪс оЪ]есі оіГ ІЬе рге- 

зеді и”Огк, ѵѵЬісЬ ^аз ипйегіакеп аі 

іЬе хчхріеві оГ Мг^иі. Неіпг. 2ішшег- 

шапп. I ігизі іЪаі іѣо аіт Ъаз Ьееп 

аііаіпей^апсі іЪаі Іоѵегз оГ іЬе ^иііаг 

\\гі11 Гіпй іЬіз 8сіюо1 а сіеаг, ріаіп, 

изеГиІ апй а^гееаЫе шеапз оГ та- 

кіп# іЬе риріі асдиаіпіей лѵііЬ 

іЬе ^иаШіе8 оГ іѣе &иііаг, ѵігііііоиі 

Ьогіп^ Ыт. 

она гармонична ч мелодична, тонъ 

ея мягокъ и нѣженъ, въ то-же 

время силенъ и крѣпокъ* на ней 

можно играть соло и въ аккомпа- 

ниментъ, она самостоятельна и не 

требуетъ аккомпанимента* если-же 

она соединяется при игрѣ съ дру¬ 

гимъ инструментомъ, то сохраняетъ 

все-таки всѣ свои хорошія качества* 

гит араудо бна, након ѳдъ,при перѳяоскъ 

Лучшіе композиторы, і^акъ Карлъ 

Маріа фонъ Веберъ, Гекторъ Берліозъ, 

Паганини и другіе были отличными 

гитаристами, оцѣнившіе по доето - 

инству всѣ красоты гитары. Когда 

въ половинѣ настоящаго столѣтія 

Фортепіано было усовершенствовано, 

то гитара была отодвинута пока 

на задній планъ, но въ послѣднее 

время проявляется снова стремленіе 

и любовь къ этому инструменту и 

гцтара начинаетъ занимать слѣ¬ 

дуемое ей но достоинству мѣсто. 

Поэтому-то весьма цѣлесообразно 

составить школу, которая отли - 

чалась бы своею простотой, крат¬ 

костью и точностью изложенія,и 

въ то-же время содержала бы все, 

что необходимо для того, чтобы 

сдѣлать эту школу вполнѣ соот - 

вѣтствующей своимъ цѣлямъ. 

‘Эту задачу возложилъ на меня г. 

Ю. Генр. Циммерманъ и я надѣюсь, 

что мнѣ удалось моей школой до¬ 

стигнуть желаемой цѣли и предста¬ 

вить любителямъ этого инструмента 

точную, ясную, полезную и пріятную 
школу, которая постепенно, но не 

утомляя, знакомитъ ученика со 
всѣми особенностями этого инстру¬ 

мента. 

а5Ѵ. Реіегздиг#, гт чТипі 1892. 3. Бескег-ЗсЬепк 



ТЕТЬ РАНТ I. ЧАСТЬ I. 

Егкіагип^ йег N01011 
ип(і 2еісЬеп. 

2иш ВегеісЬпеп бег Топе ЪеЛіепі 
шап зісЬ бег ИоЧеп, щп біезе тѵіебег 
пясЬ бег НбЬе ирб ТІеГе ги ипіег- 

зсЬеібеп еіпез Шіепзуйіетз, беззеп 
5 Ьіпіеп иьб 4 Х'ѵѵ'ізсЬепгаите ѵоп 
ипіеп ап дегаЫі ^егбеп, а. В. 

Ехріапаііод оГіЬе ДОоіез Объясненіе нотъ 
ап(і Зі&пз, и знаковъ. 

То гергезепі Топе» лѵе ешріоу Для обозначенія звуковъ служатъ 
N0168: іо бізіІп^иізЬ Ъеілѵееп Ьі§Ь ноты-7 для различіявысокігхгьи низкихъ 
апб Іоѵѵ поіей лѵе изе іЬе 8іаН .оі звуковъ употребляется нотная система, 

5 Ііпез; іЬезе Ііпез апб ІЬе іпіег- 5линій которой и 4 промежуточныхъ 
тебіаіе зрасёз аге соипіесІ ігот пространства считаются снизу, на яр. 

Ъе1о\ѵ, ЧЬиз: 

Сіе Коіепчѵегбеп аиі, г\ѵі$сЬеп, ідЬег ТЬе поіез аге ѵнгіііеп ѳі^Ьег оп, 

ипб ішіег біе Ьіпіеп без Коіепзузіетз Ъеілѵееп, аЪоѵе, ог ЪеІолѵ ІЬе 8іаЬГ- 
^езсЬгіеЬёп. Ііпез. 
Ріе Nатеп бег Топе лѵегбеп Гезі- ТЬе пашез о? ІЬе поіез аге беіег- 

дезіеііі бигсЬ біе аш АпІап& еіпез тіпеб Ъу а Сіѳі зеі аі ІЬе Ьеаб оі 
^іепзузіетз зіеЬепбеп ЗсЫііззеІ. Ріе ІЬе зіаіі. ТЬе сіёіз шозі изеб аге 
деЪгаисЫісЬзіеп 8сЫйззеІ зіпб бег Ѵіоііп- . 

обе г О -ЗсЫиввеІ Щ :у-~ 

Вазз- обег Е~8сЫиззе1 

зо\ѵіе бег 
іЬе Ѵіоііп ог Сг-сіеі 

Ва8§ ог Р~с1еі зт 

апб ІЬе 

Ноты пишутся на, между, подъ и 
надъ линіями этой системы 

Названія тоновъ устанавливаются 
ключами, помѣщаемыми въ началѣ 
нотной системы.Оамые употребительные 
ключи - скрипичный или соль-ключъ 
йовш, 
АЕ=Е, равно какъ басовый или фя- 

Ріе КоЧеп іт ѴіоІіпзсЫіівзеІ Ьеіззеп: 

АиГ беп Ьіпіеп 

ТЬе поіез іп іЬеѴіоІщ-сІеІ бге саііесі: 

ОпіЬе Ііпез 
Ноты въ скрипичномъ ключѣ называ¬ 

ются: На линіяхъ 

І)іе Коіеп іт ВазззеЫііззеІ Ьеіззеп: 

Аиі беп Ьіпіёп 

в Ь а 

2\ѵізсЬеп беп Ыпіеп 

Фа ля до ми 

Ноты въ басовомъ ключѣ называются; 
На линіяхъ 

соль си ре Фа ля 

Между линіи 

ля до ми соль 

2иг йЪшіБ Іегпе ипб Іезе бег ЗсЬіі- ТЬе риріі зЬоиІб Іеагп іЬе поіез Для упражненій ученикъ долженъ 
Іег біё Вепепгшпд бег Иоіеп ипіегеіпап- Нюгои^Ыу, апб ргасіізе пашіп§ іііеш очень старательно заучить подрядъ 
бег гесМ Пеіззі^ бигсЬ. іп апб оиі оі огбег. названіе нотъ. 

и.злѵ. 
еіс 

и т.д. 

Фа ля си соль до ми си ре соль ми до Фа ля 

ъ. то 
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Ааззегйет ^іеЬІеэ посЬ ІЯоіеп тііег 
ипй ііЬег йеп 1лтеп,\\ге1сЬе (ІигсЬ кіеіпе 

8Шісііе йигсѣ йеп КорГойег Наіз уоп~ 

еіпапйег цпГегзеЫейеп \ѵег<3еп. 

шм 
ТЬеге аге. Ьезісіез поіез аЪоѵе 

апй Ъекгѵѵ іЪе зіаГГ. л/тііеп оп аіхі 
Ъеілѵееп зЬогі асісііііопаі, Нпез саііесі 
Іесі^ег-Ііпез. 

а Ъ с б, 

Кромѣ того существу юта еще ноты 

подъ или надъ линіями, которыя 
разнятся другъ отъ друга „чертой!4 

проводимой чрезъ головку или шею. 

^сѣзіеЬепй еіпе КеіЬепГоІ&е <іег 

Шіеп, <1іе Гііг (Ііе биііагге ат теізіеп 

іп Апѵѵепсіиа^ коттеп. 

ТЬ.е поіез изиаііу лѵгіііеп Гог іке 

^иііаг аге ^іѵеп Ъеіолѵ іп ге^иіаг 

огдег. 

Рядъ нотъ, употребляемыхъ боль¬ 

шею частью на гитарѣ. 

4 4 4^44 
3 2 * 

I % е 
ми Фа соль 

ля 

^ е Г ^ а Ь(Ь) с (І е Г & а к(Ь) с сі е Г ^ а 
Ь(Ь) с 2ѵІЛ Фа соль ля си до ре ми Фа соль ля си до ре ми Фа соль ля 
сп Д° рс 

Ітш (Не ІѴоіеп аЬег аисЬ іп ііігег 
Яеіійаиег ипіегзсЪеісІеп ги коппѳп, іеііі 

гаап йіезеІЬеп еш іц .^ап2е, ЬаІЬе, 
ѵіегіеі. асЬіеІ, зесіігеЬпіеІ еіс, N01:611. 

Роі^епйез Веізріеі ^іеЬі еіпе ІІЬег- 

5ісЬі ѵот \ѴегіѵегЬа1іпіз сіег ІЯоіеп 
ги еіпапсіег., 

То бізііп^иізіі Ьеі\ѵееп Ше* ѵаіие 

(йигаііоп) оГ Ше біГГегепі поіез Шеу 
аге ѵтііеп аз лѵііоіе, ЬаІГ, ^иа^іе^. 

еі&ЬШ, зіхіеепШ- поіез еіс. ТЬе 
Го11о\ѵіп& ТаЫе &іѵез а ѵіе\ѵ о Г іке 
ргорогііопаіё ѵаіиез оГ іЬе діГГегепі 
кіпсіз оГ поіез. 

Для различія большей или меньшей 
длительности нотъ, ихъ раздѣляюъ 
на цѣлыя, половинныя, четвертыя, 
восьмыя, шестнадцатыя и т.д. Слѣ¬ 
дующій примѣръ показываетъ на¬ 

глядно продолжительность одной 
ноты по отношенія къ другой. 

Еіпе §;ап2е Ыоіе 
Опе \ѴЬо1е Коіе 

1 цѣлая состоитъ изъ; 

Ьаі 2 НаІЬе 
Ьа.з 2 НаІГ-поіез 

2 половинъ 

одег 4 Уіегіеі 
ог 4 ^иагіегз 
4 четвертей 

ойег 8 АсЬіеІ 
ог 8 Еі^кіііз 
8 осьмыхъ 

ойег 12 ТгіоІеп-АсМеІ 
ог 12 Еі&ЬШ Тпріеіз 

12 тріолей 

ойег 16 ВесЬгеЬпіеІ 
ог 16 ЗіхіеепШз 

16 шестнадцатыхъ 

ойел 32 2чѵе іи псій геіззі^зіеі 
ог 32 ТЬігіу- зесопйз. 
32. тридцать вторыхъ. 

Ез когпті аЬег аисЬ ѵог, йазз іп 
еіпет Мизікзіііске еіпе2еіі1ап& кеіп 

Топ кііп^еп 8РІ1, ипй Ъейіепі тап зісЬ 

Іі аізо осоигз іп сотроз.іііопз, 

Шаі Гог а ііше по іопе аі аіі і§ Ьеагб, 

іЬаі опе ог аіі оГ Ше рагіз раизе,ѵШісЬ 

Случается, что въ пьесѣ нѣкоторое 
время не долженъ звучать ни одинъ 

звукъ^ для. этого служатъ паузы, кото- 
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йаги дег Раизеп.діе еЪепіаііз іп §;апге. із ехргеззед Ьу Кезі$Ліке\ѵізе дѵгіііеп рыл также дѣлятъ на цѣлыя, поло- 

ЬаІЬе, ѵіегіеі. асЬіе], зесѣгеЬніеІ еіс. аз лѵЬоІе. Ьа1і, диагіег, еі^Ьііь зіх- винныя, */4, ^/8і ^16ит*Д* паузы. 

Раизеп еіп§“еіеі1і лѵегдеп. іеепШ-гезіз еіс. 

ГѵасЬзіеЬепд еіпе Пагзіеііип^ дег Веіолѵ аге &іѵеп іЬе Кезіз согге- Ниже слѣдуете изображеніе паузъ 
Раизеп іт Ѵегр;1еісЬ ги деп Иоіеп. зропсііп^ іо іЬе ѵагіоиз поіез. въ сравненіи съ нотами. 

(тапге Раизе. НаІЬе Раизе. Ѵіегіеі Раизе. АсЬіеІ Раизе. Іб^1 Раизе. 3281е1 Раизе, 64ЬФ Раизе. 

^Іюіе гезі. НаЧ-сезі. диаПег-гезЬ ЕщЬіЬ-гезІ. ІбШ-гезІ. 32пд-ге$1. 64іЬ-гезі 
Цѣлая пауза. Полъ-паузы. Четверть паузы. Осьмая паузы. 16-ая паузы. 32-ал паузы. 64- ая паузы. 

НаІЬе Поіе. Ѵіегѣеі Коіе. Асіііеі Коіе. 
Наіі-поіе. Оиагіег-поіе. ЕщЫЬ-поІе. 

Полуяота. Четверть ноты. Осьмая ноты. 

328*?1 Ше. 
32пд-поІе. 

32-ая ноты 

Сіе Вег^ісЪпип^еп, лѵеісѣе зраіег Кезів етЪгасіп& зеѵегаі теазигез. Обозначенія,которыя потомъ будутъ 
Гііг еіпеп иші теЬг Такіе Раизеп ап^е- оссиггіп^ іигіііег оп. аге тагкесі аз употребляться для одной или болѣе 
лѵепдеі лѵегдеп, зіпд іоі^епсіе. Іо11о\ѵз: тактовыхъ паузъ, суть слѣдующія: 

1^ 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 одег шеЬг Такіе. 
10 ог тоге теазигез. 

10 или болѣе тактовъ. 

\Ѵепп гесЬіз пеЬен еіпег №эіе еіп А доі лѵгіііеп аііег а поіе ргоіоп^з Если послѣ ноты стоитъ точка, то 
Рипкі зіеЬі , зо ѵегіап&егі ег Шге Иаиег ііз ѵаіие (іеп&іЫ Ьу оне-ЬаІІ; а она увеличиваетъ длительность но¬ 

ши діе На1Гіе,зіпй глѵеі Рипкіе пеЬеп зесопй сіоі аііег Ше Іігзі ргоіоп^з ты на половину. Если послѣ первой 
еіпег Кк>іе, зо ѵегіапдегі (Зег ълѵеііе ІЬе Іаііег. іп іигп, Ьу опе - Ьаіі; точки стоитъ вторая, то нота уве- 

Рипкі тѵіедег шп діе НаШе дез егзіеп е.^. личивается еще на половину Дли- 

Рипкіез, 2. В. тельности первой точки. 

Иоіеп шіі еіпет Рипкі. 

Коіез \\ті1Ь. оп доі. 
Ноты съ ОДНОЙ ТОЧКОЙ, 

Иоіеп шіі глѵеі Рипкіеп. 

Кстіез лѵЩі Ілѵо доіз. 
Ноты съ двумя точками. 

ЗсЬгеіЬагі: 
^ЛТіііеп: 
Пишется: 

АизіиЬгип^: 
Ехесиіеб: 

Исполняется: 

Рипкіе пасЬ Раизеп ЬаЪеп ЙіевеІЬе | Боіз аПег гезіе рго1опё іЬет іп | Точки за паузами имѣютъ то-же 
Веаеиіипд. | Нке таппег. | значеніе. 

АЬкиггип# дег ВсЬгеіЬагіеп: 

аспгеіЪагі: г-9- 
ТОгіііеп: Іи.^ш 
Пиціется; ІЕШ 
Аизіішгші#; 

Ехесиіед: 

Исполняется: из» 

АЪЪгеѵіаііопз іп поіаііоп: Сокращеніе обозначеній. 
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уе<іе$ Мизікзіііск ѵгігб іп $1еісЬ- 

шаззі^е Хеііг'аише аЬ^еіеШ бигсЬ 
ЗігісЬе, \ѵе1сЬе баз Ьітепзузіет зепк- 

гескі бигсЬзсЬпеігіеп; біезе 8-ігісЬе 
Ьеіззеп ТакізігісЬе ипб бег 2еіігашп 
баг\ѵі8сЬеп аііешаі еіп Так! 

Еіп борреііег (^иегзігісЬ аш Епбе 
Ъебеиіеі. базз еще КеШе ѵоп Такіеп, 

тѵеІеЬе еіпеп 8аіг Ъіібеп ги Епбе ізі. 

і)іе ^еЬгаисЫісЬзіеп Такіагіеп іп бег 
Мизік віпсі ІоІ^епбе: 

Еѵегу ріес'е о Г шизіс із біѵпІесі 
іпіо теазигез Ьу Нпез бга^ѵп рег - 
репбісиіагіу іЬгои&Ь ІЬе зіаіТ; іЬезе 
Нпез аге саііесі Вагз апсІ іЬе поіез 
ог гезіз Ъеі\ѵееп ілѵр Ъагз сопзіііиіе 
а Меазиге (іат. “Ваг”). 

ТЬе боиЫе-Ъаг аі іЬе еп(і зі^пШез. 

іЬаі а зегіез оі теазигез Іогтіп^ а 
ріесе, ог тоѵетепі, Ьаз геасЬеб а сіозе. 

Іп шизіс іЬеге аге ѵагіоиз кіпбз 
оі Тіте, аз: 

Всякая музыкальная пьеса дѣлится 

на равномѣрные промежутки времени 
чертами которыя пересѣкаютънстную 

систему и названы линіями такта; 

каждый такой промежутокъ вре¬ 

мени называется „тактомъ*1. 

Двойная поперечная черта на концѣ 
показываетъ что рядъ тактовъ, 

образующихъ фразу, оконченъ. 

Въ музыкѣ самые употребительные 
роды тактовъ слѣдующіе: 

гяшнмишш 'М'МИШНММММ 
щ*тшп мммммммммм-і 

БйЗииВі мм 

^/4 ііте. 
Четыре четверти такта. 

З/4 ііте. 
Три четверти такта. 

2/4 ііте. 
Двѣ четверти такта. 

12/§ ііше. . 
Двѣнадцать восьмыхъ такта. 

- -ф--.щ 
Хеип-АсЬіеІ-Такі. ** 8 есЬз -Ѵіегіёі -Такі. ^ 8 е сЬ з -АсЬіеІ -Такі. ^ Бгеі-АсЬіеІ-Такі. 
Щ ііте. в/4 ііше. в/§ ііше. $1$ ііше. 

Девять восьмыхъ такта. Шесть четвертей такта. Шесть восьмыхъ такта. Три восьмыхъ такта. 

Ше Коіеп коппеп бигсЬ. бепзеІЬеп 
ѵогапзіеЬепбе 2еісЬеп (ѴоггеісЬпии^еп) 

егЬоЬі ипсі егпіебгіді лѵегбеп. 

ЗіеЬі еіп Кгеиг (#) ѵог еіпег N0^,30 

ѵігб біезеІЬе ит еіпеп ЬаІЬеп Топ 
егЬоЬі ипб зргісЬі тап пасЬ Веяеппипё; 

бег Коіе <ііе 8Ш>е із шіі аиз, 2. В 
с шіі #-сіз,б-біз, е-еіз, Г-Пз, &-&із, 
а-аіз ипб Ь-Ы$. Еіпе борреііе Ег- 

ЪоЪип& (игп хмгеі ЬаІЬе Тбпе)&езсЬіеЬі 
(іигсЬ еіп Борреікгеиг^) ипб лѵігб баЪеі 

бет Зіарттагпеп бег №>іе біе 8і1Ъе із 
глѵеітаі ап§;еЬап^і,2.В.ІізІ8,сІ8Із и.злѵ. 

Еіп Ве(И ѵог еіпег ІЯоіе. егпіебгі$і; 

(ііезеІЬе иш еіпеп ЬаІЬеп Топ ипб зргіеЪі 
тап пасЬ: Вепеппип^- бег Шіе біе ЗіІЬе 
ез обег з тіі аиз. Еіпе Аизпакте 
Ьіегѵоп тасЬі біе N61» Ь, бегеп Ег- 

піебгі&іт$ Ь Ъеіззі; <ііе апбегеп зіші: 
бтіікбез, е-ез. 1-Ге$, #-&ез ипс^ 

а-аз. Еіп РорреІЬее (ЬЬ) егпіебгі&і 
еіпе Коіе ит глѵеі ЬаІЪе Топе ипб 
\ѵігб дѵіе Ьеіт Ворреікгеиг, іЬгет 
Зіаттпатеп еіпе ВорреІзіІЬе ап^е- 

ігап^І!, г. В. езе§, азаз и.з дѵ. 
Еіп диаагаі(Ь) (іаз ізі еіпАиЯбзип&з- 

осіег \Ѵіедегг-иІипр82еісЬеп, ѵог еіпег. 

тіі еіпет 5 одег \> ЬегеісЬпе^ ^е>ѵе- 

зеиеп Ко*е,ЬеЫдіе ІгиЬеге Ѵегзеігип^ 

^іедег аиГип<1 ё’іеЬі аізо <іег N0!© 

ііігеп игзргііп^ІісЬеп Топ гигііск. Еіп 
Ѵегзеігип^з^еісЬеп ^ііі іттег пиг Іііг 

еіпеп Такі. 

ТЬе поіез шау Ье гаізе^ог Іо'ѵѵегесі, 

Ъу зо-Саііесі СЬгошаііс 8і&пз зеі Ъеіоге 
ІЬѳш. 

А ВЬагр (^) лѵгіііеп ЬеГоге а поіе 
гаізее іі Ьу а зешііопе, ап(1 іЬѳ \ѵог<і 
ЙзЬагр” із асісіед іо ІЬе Іеііег-паше 
оі Ше поіе^ е.^. с ѵѵііЬ# — с-зЬагр,<І-(і#, 

0-е#, а-а#, апсі Ь-Ъ#. 

ТЬе ВоиЫе-зЬагр (х) гаізез ііз поіе 
Ъу ілѵо зетііопез (а \ѵЬо1е іопе], ап(і 
ІЬе \ѵог<і “сктЫе-зЬагр” із а<ісІе<1 іо 
іЬе Іеііег-пате оі іЬе поіе; е. 
Г-(ІоиЫѳ-8Ьагр, сх, ^х, еіс. 

А Ріа* (Ь) лѵгіііеп Ьеіоге а поіе 
1о\ѵегз іі Ьу а зешііопе. апд іЬё ѵѵогй 
иИаі” із адсіеб іо іЬе Іеііег-пате 
оі ІЬе поіе; е. Ъ \ѵііЬ (? — Ъ-Паі, 
е-ек а-аЬ, еіс. ТЬе БоиЫе - Паі 
(Нг) 1о\ѵегз ііз поіе Ъу і\ѵ'о зетііопез 
(а ^ѵЬоіѳ іопе) апсі ІЬе лѵогсі исіоиЫе- 

Паі!1.із аддед іо іЬе Іеііег-пате оі 
іЬе поіе: е. &. е-сіоиЫе-Иаі. аИ>, 

еіс. 

ТЬе ^іи'гаі (1^) сагісеіз, ог аппиіз; 

апу ргеседіп^ сЬготаііс зі^п лѵЬеп 
лѵгіііеп Ъеіоге а поіе, і.еЛі гезіогез 
ііз поіе іо ііз огі^іпаі розіііоп оп 
ІЬе зіаі! АссісІепіаІз, ог спгошаііс 
зі^пз, поі іп іЬе зі^паіиге (зее Ьеіоѵ^), 

аііесі опіу іЬеіг спѵп шеазиге. 

При помощи хроматическаго знака, 

стоящаго предъ нотой, она можетъ 
быть повышена или понижена. 

Если діэзъ(#) стоитъ предъ нотой,то 

она повышается на полутонъ и послѣ 
названія ноты прйбавляется слово: 

діэзъ, напр. до обращается въ до-діззъ, 

ре-ре#, ми-ми#, Фа-Фа#, соль-соль#, 

ла-ла# и си-си#. Двойное повышеніе 
[на два полутона)до(Угигается двойнымъ 
Діэзомъ(::), и при* коренной нотѣ по¬ 

вторяется двойной діэзъ. 

Знакъбемоль(Ь), находящійся предъ 
нотой, понижаетъ ее на полутонъ я 
къ названію ноты прибавляется слово: 

бемоль,напр. ре обращается въре-бемсеть, 

ми-миК Фа-ФаЦ соль-сольІ> и ля-ляк 
Двойной бемоль понижаетъ ноту на 
два полутона и, подобно двойному 
діэзу, присоединяется къ названію 

ноты. 

Знакъ (^Ібекаръ или отказъ, поста* 

вленный предъ нотой съ# или ^уничто¬ 

жаетъ значеніе Прежняго хроматическаго 
знака и придаетъ такамъ образомъ 

йотѣ ея первоначальное значеніе. 

Хроматическій знакъ дѣйствителенъ < 

лишь на единъ только тактъ. 

2.1940 



Роі^епсіез Веізріеі §іеЪі еіпе кіаге 
ІІЪегзісМ дез уогЪег Оеза^іею: 

То іііизігаіе іЪе Гоге&оіп& тѵе §іѵе 
ІЬе ІоІ1оѵѵіп& Ехашріе: 

Слѣдующій примѣръ ясно показываетъ 

все вышесказанное. 

1І5 і сіз с Ь Ь 
и ( С# С ък Ь 

Фа} Фа до# до си(> си 

ВіеЪі еіп.Ѵегзеігип&згеісЪеп ат Апіап^ 

еіпез ^едеп N0^1187^^11163, пасЪ дет 
ЗсЫиззеІ, зо Ъаі даззеІЪе Тііг дая ^апге 
Зіііск ЪіпдигсЪ Оііѣі^кеіѣ. Веі еіпеш 

Кгеиг г.В. •ѵѵегдеп аііе іт Зіііеке 

уогкоттепдеп Коіеп і шп еіпеп ЪаІЬеп 
Топ егЬбЬі, апзіаіі 1 чѵігд детюасЪ 
Й§ девріеіі. Віезе Ке^еі чѵігд аиеѣ 
Ьеі дет Вее ап&елѵепдбі. 

Віе КеіЪепіоІ^е дег ѴоггеісЬпип^еп 
ізі Гоі&епде-. 

Веі деп Кгеихеп: 

Йз сіз &із діз аіз еіз 

Веі деп Вееп: 

Ь ез аз дез &ез еез 

ез е ^ізіз $із дізіз д 
оЬ е й* <3х а 
мир ми сольх соль# рех ро 

ТЪе сЪг'отаііс зі&пз зеі аі іЪе 
Ьеасі оІ еасЪ зіаІГ, ]изі аііег іЪе \ 

сІеГ. Іогт іііе Зі&паіиге, апд ІЪеіг : 

іпПиепре ехіепдз іЪгоиёЪоиі іЬе ; 

ріесе. Е.&. іЬе зЪагр гаізез : 

еѵегу $ оссиггіп& іп ІЪе ріесе Ъу а < 

зетііопе, і$ Ъеіп& іакіп$ іпзіеад ] 

і. Ріаіз Іоіѵег ІЬеіг поіез Ъу а * 

зетііопе. ( 

ТЪе зі&пз о? іЬе зі&паіиге аге зеі 
іп ІЪе іо11о\ѵіп& огдег: } 

Тог іЬе зЪагрз; 

с# К# Л# а# е# 

Еог ІЪе ііаі'з: 

ък ек аЬ ф с\> 

—і ' ’І--1-1-“ И -г; Д. 

азаз аз дезез д 
аН? аЬ дМ>. й 

> ляМ> л я\> рек* ре 

Если хроматическій знакъ Находится 
въ началѣ музыкальной пьесы, сейчасъ 

же за клюнемъ, то онъ дѣйствителенъ 
для всей пьесы. При одномъ діэзѣ нанр. 

всѣ находящіяся выіьесѣ ноты. 

Фа повышаются на полутонъ, поэтому 
вмѣсто Фа играютъ постоянно Фа#. 

Это же правило примѣняется и для 
бемолей. 

Рядъ хроматическихъ знаковъ слѣ¬ 

дующій: 

При діэзахъ 
Фа# до# соль# ре# ля# ми# 

При бемоляхъ 

спЬ миЬ ляк реЬ сольЬ доЬ 

Іпіегѵаіі ізі діе ІаіеіпізсЪе ВегеісЪ- Ап Ідіегѵаі із іЬе дійегепсе іп ріісЪ Интерваломъ называется разстояніе 
шш$ йдг діе Епііегпип# дег Топе Ъеі\ѵееп апу імѵо іопез, апд із изиаііу одного тона отъ другого До одной 
ѵопеіп&пдег. Віз ги еіпег Осіаѵе гескопед ітот іЪе Іоѵѵег іопе. ТЪе октавы объезгь 8 тоновъ -слѣдующіе 
(ИшТап^ Ѵоп 8 Топѳп) зіпд’ез Іоі^епде: іпіегѵаіз ѵгііЬіп іЪе сотразз оі ап тоны: 

осіаѵе аге аз іоііочл’з: 

Интерваломъ называется разстояніе 

(ИшТап^ Ѵоп 8 Топеп) зіпсГез Іоі^епде: 

ѳо ^ ^ -е- -«* 
Ргіте Весипйе Тег2 ^на^іе ОніМе Зехіе Зерііте Осіаѵе. 
Ргіте 8есопд ТЫгд КоигіЪ РіГіЪ ЗіхіЪ 2еѵепіЪ Осіаѵе. 
Прима Оекѵнда Терція Кварта Квинта Секста Септима Октава. 

Еіпе КеіЪе ѵоп зіиіецлѵеізе пеЪеп- 

еіодпдег Ііе^епсіец Топеп Ъеіззі Топіеііег 
одег 8са1а. Мая капп ѵоп ^едет 
Топе еіпе Топіеііег Ъе&іппеп, Пег 
Ѳгипдіоп Ъедіппі ]едезта1.ип(і зо дѳЪі 
ез ііЪег еіпе одег теЪгеге Осіаѵеп. 

Ез $1еЫ ІА Топіеііет 12 Виг-(Нагіе) 

ипд 12 Мо11-(\ѵеісЬе) Топіеііегп. 

Регпег ппіегзсЪеідеі таю посЪ гмгеі 
Топіеііегп, діаіопізсЪе Ыеюп зіе 
айв ^апгеп ипд ЪаІЪеп Топеп ЪезіеЪі)иѵоп 
дег сЬготаІізсЬеп Топіеііег (\ѵепп віе 
пиг аиз ЪаІЪеп Топеп ЪезіеЪі). 

А 8са1е ів а зегіез оі іодез 
азсепдіп^, ог дезсепдіп^ іп зіерііке 
зиссеззіоп; А зсаіе тау Ъе^іп оп 
апу іопе, лѵЬісЪ із іЪеп саііед ІЪе 
кеупоіе, ог іопіс, апд тау етЪгасе 
опе, ог зеѵегаі осіаѵез. 

ТЪеге аге 12 МаЗог Зсаіев, апд 12 

Міпог Зсаіез, ог 24 іп аіі. 
8са1ез аге аізо діѵідед іпіо ілѵо 

сіаззез: іЪе Біаіопіс зсаіе (іЪозе рго- 

§гез$іп^ Ъу лѵЪоІе іопез апд зетііопез), 

апд іЪе СЪготаііс зсаіе (іЪозе рго- 

егеззіЪ^Ъу зетііопез опіу). 

% г. 1940 

Рядъ тоновъ, послѣдовательно слѣ¬ 

дующихъ другъ задругомъ.называея’ся 
гаммой или скалой. КаждымътонолЬ* 

можно начинать гамму. Постоянно 
наминается гамма основнымъ тономъ 
и такимъ образомъ продолжается сдну 
или болѣе октавъ. 

Существуютъ 24 гаммы,12 мажорныхъ 
(твердыхъ)и 12 минорныхъ (мягкихъ) 

гаммъ. Далѣе различаютъ еще 2 рода 
гаммъ, діатоническую гаммуіесли она 
состоитъ изъ цѣлыхъ тоновъ и полу¬ 

тоновъ) и хроматическую (если она 

состоитъ только изъ полутоновъ). 



іо 

Вів Биг-Топіеііегп ЫеіЬеп зісЬ іп 
аіівп іЬгеп Тбпеп аиГ- ипсі аЬдѵаг1;$ 

^Іеісѣ, (іа^е^еп сііе МоИ-ТовІеіІега шеЫ. 

зіе ЬаЬеп 2\ѵаг іЬге Ьезііттіеп Ѵег- 

зеі'/іш&зхеісЬеп, аЬег аисЪ. ипЬез&штіе: 

патІісЬ іп ]ес!ег .Моіі Топіеііег Ъекошті 
дег б.ипсі 7 Топ аиілѵагЬз еіп ЕгѣоЬип&з- 
геісііеп, аЬтѵаіѣз ]ес!осѣ. еіп Егпіесігі- 

^ип^згеісЬеп. 

Еіпе гесЫ апѣаііепсіе ІІЬип^ аііег 
Топагіеп лѵігсі сІет ЗсЬиІег зіеіз ет- 

рЫИѳп. (8іеѣе ргакіізсЬег Теіі.) | 

ТЬе іопез оГ ХЪе таЗог зсаіез 
аге ХЪе зате, ЬоіЬ іп азсепдіп^ апсі 
гіезсепсіт^; \ѵЬегеаз іп ХЪе шіпог 
зсаіез іЬе 6Ш апд 7ХЪ (Іе&геез аге 
гаізеб. а зетііопе Ьу а зЬагр ог 
паіигаі іп азсепс1іп&, лѵЫІе іп ХЪе 
(Зезсепс1іп& тіпог зсаіе іііе зі&паіиге 
із Гоііолѵесі. 

Тѣе Іеагпег із адѵізесі Хо ргасіізе 
аіі ХЪе кеуз аззісіиоизІу.ЗеергасІісаІ 
рагі. 

Мажорныя гаммы во всѣхъ своихъ 
тонахъ, вверхъ и внизъ, остаются 
равными; минорныя же, кромѣ 
опредѣленныхъ хроматическихъ 

знаковъ имѣютъ также и неопре¬ 

дѣленные, а именно. въ каждой 
минорной гаммѣ получаютъб и 7 тоны 
вверхъ знакъ повышенія, внизъ-же 
получаютъ они знакъ пониженія. 

Рекомендуется постоянное и внима¬ 

тельное упражненіе во всѣхъ тонахъ. 
(См, практическую часть.) 

С-ЙОГ. С-ша^ог. 
До-мажоръ. 

А-ШОІ1. А-шіпог. 
Ля-миноръ. 

-: г) ’ггг: ш 

О-Д иг. О-хпа^г. 
^ Соль-мажоръ. 

Е-тоП Е-тіпог. 
Ми-миноръ. 

Р-ЙІІГ. Р-та^г. 
Фа-мажоръ. 

Б-ШОИ. Б-тіпог. 
Ре-миноръ. 

1Ё 

0-ЙШЧ І)-та^г. 
Ре-мажоръ. 

Н-тоІІ. В-шідог. 
Си-миноръ. 

В-ЙШ\ ВІ?-та^г. 
^ ; Сні?-мажоръ. 

0-ШОІ1. О-шіпог. 
Солъ-миноръ. 

А-йиг. А-тауэг. 
Ля-мажоръ. 

Й 

РІЗ-Ш0ІІ. Р#- тіпог. 
Фа?-миноръ. 

Ез-йш\ Е^-та^г. 
Миі? -мажоръ. 

С то’11. С-тіпог. 
До-миноръ. 

Е-ЙШ\ Е-та]ог. СІ8-Ш0І1. С?-шіпог. 

-444 
ми-мажоръ. Л .. до*-миноръ. 

і—,:"Д 
-ж—- -и т Д 11__ -—ц 
-^Р——=4 ЧР--^ 

к 

Аз-йиг. аЬ -та^г. 
Лякмажоръ. 

..‘.-УЗ” ' ~ 

Р-тоІІ. Р-шіпог. 
Фа-миноръ. 

Й 

Н-йш*. В -та,ог. СІЗ-тоЦ. О#-тіпог. 
Си мажоръ. л ц Соль?-МП [норъ. 

=1 
!= * Чу --4 —-И 

])ез Диг. -та]ог. 
РеЬ -мажоръ. 

В-тоІІ 

9 

в\> -шіпог. 
Сикминоръ. 

ГІ8-Дш*. К# -та^ог 
а и аФа#-мажоръ 

ПІ8-тОІ1. Щ-тіпог. 
Ре#-миноръ. 

Сез-Диг. Окпиуог. 
Сольк мажоръ. 

т 

Ез-тоіі. Ек.шіпог. 
МиЬ-миноръ 

СІЗ-Йиг. С#-тау>г. АІЗ-Ш0І1. А#-шіпог. 
Ля?-минор 

Сез ЙШ\ сЬ-та}ОГ. Аз-ШОІІ. а\>-шіпог. 

0 0^-„-4-,І,и ля^-МИч норъ Д. ь цг - 2_И /Г_ Н ШЩ ~ -И _ п гм ѵ и і_ л и 
.| __II ѵи К [7 И 
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ІА 

Еш Во^еп ііЬег теіігегеп Ыоіеп Ье 

^ете*, дазз діезеІЬеп гиваттепЬ'ап^епа 

деЬтніеп (Іедаіо) §-езріеИ лѵегсіеп 

зоііеи. Еіпеп зок-Ьеп Воёеп пеппітап 

ВішіеЬо^еп, г.В. 

ВеГішіеп зісЬ Рипкіе иЪег осіег 

ипіег (іеп Коіеп г.В.: 

во Боііеп гііезеІЬеп киг2 аЬ&езіоззеп 

ѵѵегсіеп (зіассаіо). 

І8І аЪег еіп Ьодеп ІіЬег сііезеп Ршзк- 

іец г.В. 80 зоііепсііе 

Коіеп ЬаІЬ $еЪиш1еп. ЬаІЬ дезіоззеп 

ѵѵепіеп (рогіатепіо). 

Біо ЕеісЬеп і 
Ъесіеиіеп сіазз сііе 7ЖІзсЬеп іЬпеп Ііе- 

#еп<іеп Коіеп \ѵіес!егЬо1і ѵѵегсіеп зоііеп. 

Ва Сар о В. С) Ьеіззі:ѵот АпГап§: 

ап лѵіесіегіюіеп. 

Ваі 8е<гпо (0*8* осіег 8$) Ьесіеиіеі: 
Ьеі <1ет егзіеп 2еісЬеп(^) \ѵіе<іег апІап- 

$еп,Ьів гит^огіе Еіпе (Еп(іе). 

Воіі еіпе Коіе Іап^ег аіз іЬг \Ѵегі 

ізі, аиз^еЬаНеп лѵегсіеп зо веігі тап 

еіпе Еегтаіе сі. і.еіп НиЬегеіеЬеп 

ііЬег (ііезеІЬе. 2.В. 
/О & 

- р | яЕЕ 

А 81иг оѵег зеѵегаі поіез іпдісаіез. 

ІЬаі іЪеу аге Іо Ье ріауесі зтооіЫу 

апй соппесіедіу Че&аіо). 

Ехатріез 81игз аге: 

І>оі$ аЬоѵе, ог Ъеіоѵг, іЬе поіез 

іпсіісаіе. Шаі іЬеу аге Іо Ье ріауесі 

зЬоіЧ: іп а (іеіасЬесі таппег/зіаесаіо). 

Виі і* а зіиг соппесіз зисЬ доііесі. 

поіез, ріау іЬет іп а зеті - соп- 

песіесі зіуіе (Ьаіі Іе^аІО, огрОГІа- 

тепіо). 

ТЬе зі^пз т і 

саііеё іЬе Кереаі, зі&пііу ІЬаі іЬе 

рогііоп о? Ше сотрозіііоп 1уіп& Ье - 

ілѵееп іЬёт із іо Ъе гереаіед. 

Ва Саро (В. С.) теапз. гереаі {тот 

Ьеёіппіп^. 

Ваі 8е§П0 В. 8. ог $І) теапа, гереаі 

{тот іігзі зі&п($&) іо Ше лѵогсі Еіпе 
(епсі). 

Т(“ а поіе, ог гезі, із іо Ье Ьеід 

ІопдеГ іЬап ііз ѵаіие іпгіісаіез. іЬе 

зі§п /С\ (іЬе НоІсГ, ог Раизе) із ріасед 

оѵег, ог ишіег іі, ІЬиз: 

Г< 
р | -^ЕЕ 

Соединительный знакъ ^ ^ надъ 

нѣсколькими нотами означаетъ* что 

ихъ надо играть связно, легатс^^й$?і 

Такой знакъ называется лигатурой, 

напр. 

Если надъ или подъ нотами находятся 

точки, какъ напр. 

то ихъ слѣдуетъ коротко, отрывисто 

ударять (&іасса$о). 

Если же надъ точками показана 

лигаТура, какъ напр, 

тогда.всѣ ноты вмѣстѣ надо играть 

связно, но каждуюотдѣтьно-отрывисто 

(рогіатепіо). 

Знаки пока¬ 

зываютъ что находящіяся между 

йими ноты должны бытъ повторены. 

Ва Саро ВС}означаетъ: повторить 

съ самаго начала. 

Ваі 8е%поВ. 8. или$$) означаетъ: 

начать онов.а съ перваго знака до 

слова Еіпе (коиецъ). 

Если ноту слѣдуетъ выдержать 

долѣе ея цѣнности, то надъ нею 

станятъ Еегтаіе, напр. 

/С\ 
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І)*е пасЬяіеЬепйеп ІіаІіеліасЬеп ^Убгіег, 
тувіске іп іпивікаІіасЬеп Котровіііоиеп веЬг 
Ьйий# ѵогкоттеп, <Івгеп Весіеитп^, 
во11 ^есіег 8еЫіІвг аивіѵешІід Іегпѳп: 

ТЪе ГоІІо иія{* іЫілп ичжіа апЗ іЪе гезресііѵе 
теапІп^з іЬегеоГ зЪоиІй Ъе соттіиесі іо те- 

тогу, а§ іЬсу оссиг йгефхеаііу іи шизісаі сош- 

розіііопз: 

Слѣдующія итальянскія слова, встрѣчающіяся 
очень часто въ музыкальныхъ сочиненіяхъ, 

должны быть заучены вмѣстѣ съ ихъ значеніемъ 
каждымъ ученикомъ наизусть: 

ЬезсЫеит^епсІ. 
#етавві#і, запіі, Іап^ват. 

Найіепт#. 
Ьеівигеіу, атооіЫу апсі зІотеігЬ. 

Ускоряя. 

Умѣренно, спокойно, медленно. 
АссеІегапАо (асссі) . . 
ААадіо. 
ААадіо аззаі, Аі тоІіог ре- 

запіе . !. 
АА ІіЫіит (АА ЫЬ) . . 
Адііаіо. 
АОа Вгеѵе. 
АІІедгеШ. 

АНедго (АНА) . . . . 
АНгдго /игіозо . . . . 
АШдго дішіо .... 
АНедгс та поп ігорро . 
АШдго шоАегаіо (АН= 
то&Ю. 

АпАапіе (ЛпсЦі) . . . 
АпАагъііпо (АпЛ1™Я) . . 
Апітаіо, еоп тѵіта . . 
А росо а роса . . . . 
Арраззіопаіо. 
А іешро. 
Аііасеа ....... 
ВгіЧапіе (Ьгііі) . . . 
Вгіо, Ьгіозо. 
Вшіезсо. 
СаіапАо (саі) .... 

СапіаЫІе. 
Саргіеегозо. 

Соііа рагіе .... 

СотщоАо ...... 
Соп [иосо. 
Соп тоіо. 
Соп зргггіо , . . . . 
СгезсепАо (стезе.) . . . 
ВесгезсепАо (Аесгезс.) 
Веоізо. 
Вітіп/иешіо (Агт.) . . 
Воке, Аоіскзіто (Аоі., 
ЖоІшз.І. 

Воіепіе. 
Епегдісо. 
Ёзргеззіопе еоп, езргеззіѵо 

(езрг.) .. 
Гогіе, РогИзтпо ((. 
Ѳіосозо. 
Ѳгаѵе . 
Ѳгаѵіозо, соп дгахіа . . 
Ьагдо. 
іагдкеііо .. 
Ведаіо ....... 
Ьеддіего (іІедд.) .... 
Ьепіо . 
Ѵізіеззо іетро .... 
Маезіозо. 
Маддіоге (/гемъ, тадтг) 

аеЬг 1ап#иаш. 
пасЪ ВеІіеЪеп о<1ег \Ѵ111кйг. 
штіЪі&, Ъечѵе^Ь. 
кигг, паск киггег Агі. 
еіѵѵак газск. 

гаасЬ. ІеЪкліі. 
ЫсІепвскаШіск, эійгтіасіі. 
ап^ешеввеи зскпеИев Йеіітая». 
піскі га гавск. 

ІсЬИаЛ. 
#ѳкепс1, йскгіііт&яві#. 
еіп тѵепі&* ІеЪкаПег аів АпсЗапіе. 
ЬеіеЪі, бгізск, тіі Вееіс. 
паек шкі пасЬ, аІІтііЫісЬ. 
ІеИепзсЬайІісЬ. 
іт егаіеп Яеіітавв. 
окне Цпіегѣгескипд ѵеііег. 
^Іаигеіні. 
Ееиег, /еиг%. 
асЪемеін!, рояеепЬаЛ. 
аЬпеЬтеай, аіітіЫісЬ асЬ^ясЬег. 

»т#ев<1, ^евап^геісЬ. 
тН пескіаеЬѳт, ІагшепЪаЛеп Ѵог- 

Ьгщ. 
тіі оіег Наирівіітте. 

Ьедцет, ^етасѣИсЬ. 
тіі Ееиег. 
тіі Ветсе#іш$. 
тіі веізі. 
ѵасЬяепй, тіі гипеЬтѳікІег Віагке. 
яЪпеЬтеисі, тіі аЪпеЬт епгіегВійгке 
епівсЬіесіеп, Ъевіітті. 

аЬлеѣтеіиі. зсіілѵіісііег теег<1еп4. 

ІіеЫісѣ, гагі, йеЬѵ ІіеЫісЬ, »еЬг гагі. 
кіа^епсі, ѵеЪтйіІ4?. 
Ьевіітті, кгШі^, 

тіі Ашдгиск. 
віагк, зеѣг яіатк. 
аскеггЬаЛ, ійініѳіпй. 
вск^ег, аЬ^ешеаяеп, втві. 
аптиіі^, гіегіісЬ, тіі Аптиі. 
Ъгеіі, ^ейеіті. 
еітѵаз Ъеѵ^е^іег аія Ьаг#о. 
^еѣипсіеп. 
ІеісЬі, іт^ег^ѵип^еи, 
Іад^яат. 
(ЬявеГЬѳ 2еіітаая. 
таЗѳві&ііесЬ, егЬаЪег*, ^оввагіі^. 
І)нг (Ьагіе Топагі) 

Ѵегу Іеіяигеіу ап<1 ішргеввіѵеіу. 
А.ссог(ііи^ іо іапсу. 
А^ііаіе(і. 
ВЬогі, 8І10ГІ ьіуіе. 
С^тскет іЬап ап^апіе Ьиі Іеяв 
диіек іііап аііе^го. 

Вгівкіу. 
УигіоивГу Ьгівк. 
Вгіакіу Ъні іп яігіеі ііте. 
Вгіакіу, Ьні поі іо ехсевв. 

Мойегаіеіу Ьгівк. 
Еаду ^оіп^ іѵаікіп^ ііте. 
ВотечѵЬ&і і^аіекег іЬап ап<іапіе. 
ІУііЪ апітаііоп, Ъеагіііу. 
ОгаЛиаІІу. 
Раааіопаіоіу. 
Ееѵегі іо &ві іетро. 
Оо і)п теііЬоиі а Ъгеак. 
ВгШіаоіІу, &аі1у. 
ШівИу, тѵііЬ пге. 
Сотісаііу. 
Оут& ой іп гевресі оі ііте люсі 
йоипа. 

Зіп^іп^Іу. 
СаргісіоийІу. 

Іп вутраіЬу. лтііЬ іЬе ргіпсіраі 
ікете. 

Ѵ?іік ехргеявіоп. 
Ьоай, тогу Іоай. 
Меггііу, ^окіп^іу, 
Сггаѵеіу, яоіетпіу. 

^гасе, еіе^апііу. 
Вгоайіу. 
ВотеугЬаі ^иіеквг іЬап Ьиг^о. 
Воипй, ііе<і, вішггой іо^еіЬег. 
Ы^Ьйу, ипсошігаіпейіу. 
Віоігіу. 
Аі іЬе яате расе. 
Мазевіісаііу, аиЫітеІу. 
Ма^ог. 

Очень медленно. 

По желанію. 

Безпокойно, съ водившемъ. 

Коротко, сокращенно. 

Довольно скоро. 

Быстро, живо. 

Страстно, бурно. 

Соразмѣрно быстрое АПе^го. 

Не слишкомъ быстрое АНедого. 

Умѣренное АПе&го. 

Не совсѣмъ медленно. 

Немного скорѣе, чѣмъ Атіапіе. 

Оживленно, съ одушевленіемъ. 

Мале по молу, постепенно. 

Страстно. 
Въ первоначальномъ темно. 

Продолжат!» безъ перерыва. 

Блестяще. 

Съ огнемъ. 

Шутливо, 

Ослабѣвая. 

Пѣвуче. 

Въ шаловливомъ, капризномъ тонѣ. 

Слѣдуя за первымъ голосомъ. 

Безъ напряженія, какъ удобнѣе, непри- 

Съ огнемъ. [нужденно. 
Оживленно. 

Съ душой. 

Наросгая, усиливаясь. 
Спадая, ослабѣвая. 

Рѣшительно, опредѣленно. 

Постепенно ослабѣвая. 

Нѣжно, мягко. Очень нѣжно. 

Жалобно, грустно. 

Рѣшительно, энергично. 

Выразительно. 

Сильно. Очень сильно. 

Шутливо, игриво. 

Важно, оерьезно. 
Изящно, граціозно. 

Медленно, протяжно. 

Немного скорѣе, чѣмъ Ілгуо. 

Связно. 

Легко, непринужденно. 

Медленно. 
Въ томъ же темно. 

Величаво, возвышенно. 

Въ мажорномъ тонѣ. 

Еазу^ош#. 
Шііі йге. 
ШіЬ тоііоп. 
ЛѴіѣЪ врігіі. 
Іпсгеадіп^ іп іогее. 
Бесгеаяіп^ іп роѵег. 
ЖНЪ йесЫоп. 
І)есгеаяіп§ іп іогее. 

ВоГіІу, шові-воШу. 
Ріаіпіітеіу, 
Епег^еіісаііу. 







Магсаіо (таге,) . . . 
Магсгаіе. 
Мёте тоиѵетепі (/гапх 
Мепо тепо /'огіе . „ 
Мехха ѵосе ..... 
Меххо /огіе (т/о.). . . 
Міпоі'е {/гапх. тпгпеиг) . 
Мойегаіо (тоЛЖ) . . . 
Моііо, йг гаойо . . . . 
Могепйо (тог.у.... 

тоззо . . . 
ЛТоп іапіо, поп ігорро . 
Раіеіісо {/г. РаіМЫсрм) . 
Ріапо, Ріапгззіто (р., рр.) 
Рій, рій то880, рій зігеііо 
Ріиз ѵііе (/гапх.) . . . 
Рсп'іатепіо йі ѵосе . . 

Ргезіо, ргезііззіто . . - 
Раііепіапйо (гаіі.) . . . 
Шп/огхапйо (г/х.) . . . 
Візоіиіо. 
Вііагсіатіо, гііепиіо (гг 

гііеп.) .. 
ВиЪаіо. 
Вскегхапйо, зекегхозо 

(зскегх.). 
Зетрге. 
8/огхаіо (з/х.) . . . . 
Зтогшпйо (,зтогх.) . . 
8опоге. 
Зозіепиіо (зозіеп.) . . . 
Віассаіо (зіасе.) . . . 
Зігіпдепйо, зігеііо [зігіпд.) 
Тетпро сотпоЛо . . . . 
Тепиіо (іеп.) . . . . . 
Ѵеіосе.. 
Ѵіѵо. 
Ѵіѵасе, ѵгѵасіззіпю . . 
ѴоІН зиЪііо (V. 8.) . . 

Ьегтог^еЬоЪеп, таткіегі. 

тагбсЬт&вві#.. 

(ІяввѳІЪе 2еіітавв. 

іуеш^ег, тѵепі^ег яіагк. 

тіі ЬаІЪег 8іітте. 

ЪаІЪяіагк. 

Моіі (нгеісЪе Топагі). 

#ет$из8І^і. 
яеЬг ѵіеі. 

й1егЪеп(і, ѵегЪаІІешІ. 
Ъе^е^і, Ъе^е^ѣег. 
пісЪі 2п яеЪг 
егЪаЪеп, ГѳіегІісЬ. 

ясЬѵгасЬ, Іеіяе, яеЬг всітдсЪ, яеЬг Іеіяе. 

теЪг, Ъетѵе&іег, еі1еп(іег. 

ѵіеі, ясітеііег. 

Бая „Тга&еп" (іег Тбпе ѵоп еіпет 
Топ гит апсіегп, (іаа УегзсЬте!- 

жеп еіпѳв Топа іп <1еп ашІет. 

ясЬпеІІ, іт ясЬпеІІзіеп Тетро. 

2д#егп<1, аИт&ЪИсЪ Іап^яатег. 

ѵегяіагкк 
епівсЫовяеп, тНкгайі^етѴ огіга#. 

яигйскЪаІіепсІ, яб^етсі. 
іп шПкигИсЬет Тешро. 

всЪеггепсІ, Шиіеіші. 
іттег. 

ѵегяіагкі, Ьегѵог^еЬоЬеп. 

ѵегІбясЬепсІ, кіпзіегЪепгі. 

кІап^геісЪ, асЬаПепй. 

аиз$еЪа1іеп. 

аѣ^евіоявеп. 

еі1еп(і, зсЬпеІІег. 

І^иетея Яеіітаяя. 

^екаііеп. 

ясЪпеІІ, деясіштд. 

ІеЪЬай, 1еЪеп<іі#. 
ІеЪЬаіі, яеЬг ІеЪЪаіі. 

ясЪпеІІ ит\ѵеп<іеп. 

ТѴеП тагке<І, етрЬавіяесІ. 
Магііаііу, нгагііке. 

Аі іЪе вате. ііте. 

Ьеяя, ѵііЬ Іевв ротѵег. 

Аѣ ЬаК ѵоісе, виЪ(іие(і. 
НаШоид. 

Міпог. 
Мосіегаіеіу. 

МисЬ, ѵегу шпсЬ. 

Буіп& аѵгау. 

ѴГіШ тоСіоп, \ѵііЬ іпсгѳам<і тоііоп. 

Коі іоо тисЬ. 

РаСІтСісаІІу. 

8оШу, ѵегу зоШу. 

Моге, диіскег, тоге 1шггіе<і1у. 

ЕаяСег. 

ТЬе ЫешШі# оІ опе Сопе іпіо 
апоСЬег. 

ЕаяС, ав ілзі ая роввіЫе. 

Отшіиаііу я1о\ѵег. 

ЕтрЪаяіяе СЬе іопе яо тагке<і. 
ЕеяоІпСеІу. 

Бесгеаяіп^ іп ііте. 

(ІліегаіІугоЪЪесІ) іп агЪіігагуііте. 

Меггііу, зокіп^іу. 

Аііѵауя. 

ЕтрЬаяіяѳд. 
Ога(іиа11у войег. 

8опогоия1у, йіі1-іопе(і. 
8ияіаіпе<І1у. 

Беіаске<і7 скорресі. 
Ниггіекіу, каяіепіп^ опѵаг<1в. 

Еазу-^оіп^ ііте. 

Вияіаіпе^іу. 

ѴѴ'ііЬ ѵеіосііу. 

Ыѵеіу, лѵіік апітаііоп. 

Ьіѵеіу, ая Ііѵеіу ав рояяіЫе. 

Тигп ^шск1у оѵег Іеаі 

Съ удареніемъ, выдѣляя. 
Въ тѳмпо марша. 
Въ томъ же темно. 
Менѣе... Менѣе сильно. 
Въ подъ-голоса. 
Полу-сильно. 
Въ минорномъ тонѣ. 
Умѣренно. 
Очень... Много ... 
Замирая, затиіая. 
Оживленно, оживленнѣе. 
Не очень... Не слишкомъ... 
Возвышенно, торжественно. 
Тихо. Очень тихо. 
Болѣе... Живѣе... Скорѣе ... 
Быстрѣе. 
Плавный переходъ отъ одного звука 
къ другому, причемъ первый звукъ свя¬ 
зывается, сливается съ дослѣдующимъ. 
Быстро Въ самомъ быстромъ темпо. 
Постепенно замедляя. 
Усиливая. 
Рѣшительно, смѣло, сильно. 

Сдерживая, замедляя. 
Въ произвольномъ тѳмпо. 

Шутливо, шаловливо. 
Постоянно. 
Усиливая, выдѣляя. 
Угасая, замирая. 
Звучно, звонко. 
Выдержано. 
Отрывисто. 
Ускоряя, спѣша. 
Въ удобномъ, непринужденномъ темно. 
Выдержано. 
Скоро, поспѣшно. 
Живо. 
Быстро. Очень быстро. 
Быстро перевернутъ (страницу). 

ІІЙІІ 
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Біе Сгшіагге. 
ЛиГ (Ісг ^елѵбЬпІіеЬел Сиііагге ЬаЬеп 

лѵіг 6 Заііеп, патІісЬ: 

к ШНІ —ё- =р=і 
КН 

1 
і 

п- 

Бег Наіз осіег баз ѲгШЪгеіі, ізі іп 
ѵегзсЪіеЯепе, бигсЪ МеіаІІзіаЪсЬеп 
ітіегЪгосЬепе АЪіеіІші^еп еіп^еіеііі, 

лѵеІсЬе Вип(і обег Розіііоп еепаппі 
тѵегбеп. 

Оіе Епііетип^ ѵоп еіпѳт Випбе обег 

еіпег Розіііоп хи г піісѣзііоі^епбеп, ізі 
еіп ЬаГЬег Тол, аізо тизз тал іюшег 
ііЬет еіпе Роу Шоп #геііеп, ига еіпеп 
^апгеп Топ зріеіеп ги кблпеп, 

8еЪеп лѵіг ипз ]еіхі баз СгііТЪгеіі 

$епаи ап.* 

Ше ііеізіе Іееге 8аііе тіі бет 

Вашлеп бег гесЬіеп Напб ап^езеЫарсеп 
_ -е- 

Ьгіп^і ипз баз , тіі бет ег- 

зіеп Ріп&ег бег Ііпкеп Напб аиі 
біеье Е 8аііе ^ебгйскі Ъгіп^і. іл <1ег 

ѳдаобог-2- 

1. РозШоп баз 

иілм 

м 
1Ш 

АиІ сіег 2. Розіііоп 

тіі сіеш 2.Еіп#ег Ііе^і 

іів обег #ео- 

3.РозШоп ф. РГ 
З.Ріп^ег ^~±- 

4. Розіііоп ~у К*в"аа 

г4-РІПіГег 

№т коттеп тог аиі (ііе п'асЬзіе 

Веііе; Лаз ізі біе А 8аііе 

1. Розіііоп 
І.Ріп^ег 

аіе—Ь- 2. Розіііоп 
2. Еіп$ег іЗ^ЕЕ: 

3. РозШоп 
З.Ріп^ег 

-$~—Л 4. РозШоп А.с*в--бѳсь 
^4. Гіп^ег 

ТЬе Оиііаг. 
&иііаг лѵе Ьаѵе 6 Оп іЬе огбіпагу 

зігіп&з, патеіу: 

Е А В а В Е 

$ 
ТЬе песк о г Ііп^егЪоагб із тагкеб 

оЯ іпіо ѵагіоиз сііѵізіопз Ъу ПШе 
теіаі госіз. ТЬезе тагкз аге саііеб 
Ггеіз апб Пае біѵізіопз аге саііеб 
розіііопз. 

ТЬе бізіапсе ігот еасЬ розіііоп 
10 іЬе аехі із Ьаіі - а - іопе, зо іЬаі 

11 із песеззагу іо зкір оѵег а ро- 

зіііоп іо ріау а ѵгііоіе іопе. 

Ьеі из поѵѵ ехатіпе іЬе Пп^ег- 

Ъоагб.* 

К \ѵе зігіке іЬе Іоѵѵѳзі ореп зігіп& 

\ѵііЬ іЬе іЬишЬ оі іЬе гі^М Ьапблѵе 

^еі іЬе ІГ ѵге ргезз ІЬе 

Гігзі ііп^ег о Г ІЬе Іе.Гі Ьапб. оп іо 

іЬіз Е зігіп& іп іЬе ПгЗі розіііоп 

лѵе ^еі 

—б—Оу—ОУ—І- 

Іп іЬе 2пеІ розіііоп б—И- ог ОзііІоп 

лѵііЬ іЬе 2пб Пп^ег ^5 

& 

Згй роз. -$-■* 1 4Ш роз. 

Зг<1 Ііп^ег ^ ^ і 4іЬ Ііп^ег пР 

по\ѵ соте іо іЬе пехі, ог 

А зігіп^ :татіі, 

Ізі роз. 

Ізі Ііп^ег 

-аІ-ЪЦ 

ЗгсІ 
ЗгЛ Ііп^ег 

роз. :^г± 

2п& роз 
2псі ііп^ег 

4іЬ роз. 
4іЬ Гіп^ег 

Гитара. 

Обыкновенная гитара имѣетъ 6 

струнъ, а именно: 

Ми Ля Ре Соль Си Ми 

Шейка иля гриФъ гитары пересѣ¬ 

кается металлическими пластин - 

нами, которыя раздѣляютъ гри^ьна 
нѣсколько частей, называемыхъ 
бунтами или позиціями. 

Разстояніе отъ одной позиціи до 
другой составляетъ полутонъ, по¬ 

этому, чтобы быть въ состояніи взять 
цѣлый тонъ, необходимо братьпо- 

стоянно чрезъ одну позицію. 

Разсмотримъ теперь внимательнѣе 
гриФъ.* 

Если ударить большимъ пальцемъ 

правой руки самую низкую свобод¬ 

ную струну, то слышится ; 

і 
если-же прижимать эту Ми-струну 

первымъ пальцемъ лѣвой рукЦ 
на первой позиціи,, то слышится 

нота 3==ы. 

;і 3 

На 2-ой позиціи 

.2-мъ пальцемъ 

или ооль[> 

З-ья поз. -^.оольі 4-ая поз. ЙоодьВляІ* 

3-іи пал, 

. ^Яольі 4-ая поз, 

[, 4-ый пал.Ш 
▼ ^ ш 

Переходимъ теперь къ слѣдующей 

струнѣ Ля Ш- 

1-аяпоз 
1-ьш пал. 

ляйсик 2-ая поз 
2гЬЙ п&л т 

3-ЬЯ поз 
3-ій пал 
т 

4-ая нов. 

4-ый пал. 

*) Мап «еЬе веЬг ^епаи ііс 2еіоЬпип^ 

Лег Оиііагге ипЛ Лее ^апгеп ОгіГіЬгеі- 

ібз ап. 

ТЬе риріі зЬоиИ сагеГиЬу 8іи(іу іЬе 
ріап оГ іЬе §риіиг апЛ Гіп^еЛоагй. 

Ученику необходимо теперь вни¬ 

мательно разсмотрѣть рисуПокъги¬ 

тары й особенно ея ТрИФъ. 

2.1940 
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ЗеШ сііе 3. Заііе й 

І.РозШоп. і 2.Розіііоп 
1. Ріп^ег 2, Еіп&ег 

З.Розіііоп г^гітн 4 

З.Ріпдег 

Пз &С5 

ІеШ біе 4. 8аііе О 

: .Розіііоп г& г:^ 
Еіп&ег 5^ігЬ' 

І.РойШоП [’^І—] 2-РоЗІІІОП ^ 

1. Ріп$ег @&*гЛЗ 2. Еіп&ег 

З.Розіііоп 
3. Еіп^ег 

і аіз Ь 

Біе 5. 8аііе Н 

І.РозШоп 
1. Ріп&ег 

З.Розіііоп 
3. Ріп$ег 

2. Розіііоп 
2. Ріп^ег 

4. Розіііоп 
4. Ріп^ег 

е 

сіз Дез 

|Ц|| 
Оіе б. 8аііе 

І.Розіііоп 
1. Ріп&ег 

Іаііе Е • 
ріц г Йзіеез 
А^2.РозШоп 
^1гггз2.Р1п§:ег 

3. 

3. 

Я в18!*8 
І.Розіііоп і^г Ел 4.Розіііоп ідоЕгр: 

. Ріпдег ,|? 'Д4. Ріп^ег .^. —.. . = 

б 

Хо\ѵ іііе Згб зігіп& Б др5 

6Й е\> ^ 
ізі роз. 
Ізі Гіп^ег 

й- • |- • ^Т~Я 2гб роя. уД-1 
2псі Гіп&ег ^ «1 

л Г л.и л Г: 
-У—--,■ гр 4іЬ роз. ± 

і 4іЬ 
Згб роз. 

Згсі і'іп^ег 

Ко\ѵ іЬе 4іЪ зігіп^ Сг 

ЯіІ аі> 

ГЙ кі* 

І8І рОЗ. 
Ізі Нп&ег 

Згсі роз. : 

Згсі ііп§ег : 

^Ш=3 2-ор-З» 
2пб Гіп&ег 

Ъ\> 

ТЬе 5іЬ зігіп^ В 

с 
ІЗІ рОЗ. 

Ізі ііп^ег 

Згсі роз. 

Згсі Ііп&ег 

2пброз. 

2псі Пп^ег 

сЙ^іІ> 

41Ь роа- -фШФ 
4іЬ Вп&ег 5 

ТЬе 6+Ь $ігіп& 

Й 
Ізіро». ^ 

Ізі Вп^ег 

Ь*іп& Е таз 
ей Г 

ы 

Згсі роз. 
Згсі Нп^ег: 

Ш-?А 2гіб роз. 
...1 і2псі ііп&ег *— 

сг е#,^ 

4Шроз. .4ІГ>Г 
^ т 4іЬ ііп^ег ^ г 

1-ая 
1-ыя 

Теперь 3-ья струна Ре 

деІ.мнЬ 

Щ. 

і поз. 2-ая поз. 
і пал. Шда 2-ой пал. $33 

л кмиЙ Фа . *Фа2са7пі> 
3-ья поз. сг ~г :.і п 4-ая поз.. 

3-ій пал. 4-ыи пал. 

дсоль 

Теперь 4-ая струна Соль тат^г . 

ЛСОЛЬЙЛяЬ 
1-ая поз. ^^ 

1-ый пал 

3-ья поз. 
3-ій пал. 

1-ая поз. 

1-ый пал, 

3-ья поз. 
3-ій пал. 

о-ая'струна Си 

2-ая поз. 
2-ой пал. 

* ^~ая П03‘ 
,1 4-ый пал. Щг~ 

ми(? 

6-ал струна Ми 
.ми# Фа 
" Ѵ-,2 1-аяпоз.г^0^^^2-ая иоз.г& 

1-ый пал.ЗрЗ 3 2-ой.пал.^ 

ФаЙс?оль(і 

соль 
3-ья поз. 4-ая поз.: 

3-ій пал. 

. Л. іЕгз 4-ая поз. :^ртгР. гггз 
[.^,^::г] 4-ый пал. 

сольІляЬ 

ЛеШ ЬаЪеп лѵіг аііе Топе аиі аііеп 
зесЬз 8аііеи аи^ сіеп егзіеп ѵіег Ро- 

віііопеп сіигсп^езріеіі. 2иг (іеиіІісЬегеп 
Егкіагип^ 8еі Ыег ^езаді сіаве Шіеп 

\ѵіе 

ЛѴе Ьаѵе по\ѵ ріауесі Шгои^Ь Йіѳ 

поіев оп аіі ІЬе «ігіп^в іп іЬ.е 
іігбі Гоиг розЩопз. То таке іііе 
таііег сіеагег л\*е тау оЬзегѵе 
Шаі поіез Іік*' 

Такішъ образомъ, мы познакоми¬ 

лись со всѣми тонам и,находящимися 
на всѣхъ шести струнахъ и на пер¬ 

выхъ четырехъ позиціяхъ. Д ля болѣе 

яснаго пониманія слѣдуетъ еще 
упомянуть, что ноты, какъ напр. 

ііз осіег $ез 
ІЙ ог %\> 
ФаЙ или солъЬ 

осіег аз 
ё# ог аі? 

содьЙ или ЛЯІ7 

аіз осіег Ь 
аЙ ог ЪЬ 
ЛЯЙ или сиЬ 

Щ Р ьі 3 Р ^ 

И.8.ЛѴ. 
еіс. 
ит.д. 

еіп ипсі (ІіезеІЪеп зіпсі, пиг тіі бет 
ІІпіегзсЫебе баз Ьеі ііз баз і ит 

еіпеп ЬаІЬеп Топ бигск баз $ егѣбЬі 

\ѵпгбе, Ьеі §*ез аЬег баз % бигсЬ баз 
I? ит еіпеп каІЪеп Топ егпіебгі^і 

лѵигбе; Ьеібе Ие^еп аиГ бегзеІЪеп 

Розіііоп ипб ЬаЪеп бепзеІЬеп Кіап^. 

ЕЬепзо і?і ез аисЬ Ьеі аііеп іоі^епбеп 
8*1сісЬЬебеиіепбеп Коіеп. 

аге опе апб ІЬе зате поіе іЬе опіу 
біІГегепсе Ъеіп& іЬаі лѵііЬ ІЙ іЬе і із 

гаізесі Ьаіі а іопе Ъу іЬе зЬагр Й? 

апб лѵііЬ іЬе ^ із Іогѵегеб Ьаіі 

а іопе Ъу іЬе Иаі Ц Ъиі ЪоіЬ поіез 

Не іп Ше зате розіііоп апб Ьаѵе 
ІЬе зате зоипб; апб іЬіз Ьоібз ^ооб 

Гог аіі іііе іоііоѵс’іп^ е^иіѵа1епі 

поіез. 

суть однѣ и тѣже нотъц разница 
состоитъ только въ томъ, что при 

ФаЙ нота Фа была возвышена,вслѣд¬ 

ствіе Й, на полутонъ, а при сольЬ,— 

нота соль быДа понижена, вслѣдствіе 

Ь, на полутонъ^ но не смотря наэто, 

обѣ ноты находятся на одной и той 

же позиціи и имѣютъ одинъ и тотъ- 

же звукъ} тоже самое слѣдуетъ при¬ 

нять во вниманіе и при другихъ рав¬ 

ныхъ другъ-другу по характеру нотахъ. 

№ О 



18 

ІІш еіпе СкШагге ги зііттеп Ьаі 
тап ѵегзоЬіеДепе Мапіегеп. Біе еіп- 
ГасЬзке АН ізі- Мал зіітті сИе 8аі- 

Е А Р а н к 

іеп 

ж 

&апг ^епаи 

пасЬ Дет Кіаѵіег. Наі тап Діезез пісііі 
80 пітті тап еіпе Топ&аѣеі оДег еіп 
кіеіпез Віазіпзігитепі (іп Дел Мизі- 
каНепЬашИии^еи ги ЬаЪеп), лѵеісѣе 
Деа Топ А аіщеЪеп. Яип зіітті тап 

Діе 8аііе ^епаи паеЬ Дісзет 

Іпзігитепіе, Далп пітті тап Діе 

&геіГі аиГ Діе 5. Розіііоп 

(Іег$е1Ьеп,\ѵеЗсЪе Деп Топ А #іеЬі, ипД 
зіітті Діе Е 8аііе Ьіз Діезе глѵеі 
8аііеп #апг геіп еіпеп гтД ДеПзеІЬеп 
Топ деЬеп. Бапп §теіГі тап аиГ Діе 
5. Розіііоп Дег А-8аііеп,\ѵе1сЬе Дапп 
Дёп Топ I) ап^іеЬі ипД зіітті Діе В 
8аі(е ДапасЬ. Оапп пітті тап шѳ- 
Дег Діе 5. Розіііоп аиГ Дег 0 8аі1е, 
чѵеІеЬе Деп Топ 0 ап&іеЬі ипД зіітті 
Діе О 8аііе ДапасЬ, Дапп Діе 4. Розі¬ 
ііоп Дег 0-8аііо, лѵеІсЬе Н ап&іеЪі, 

ипД зіітті Діе Н-8аііе ДапасЬ ипД 
^ѵіеДег Діе 5. РозШоп аиГ Дег Н-8аііе 
ипД віітті Даз Іеігіе Ё ДапасЬ. 

ТЪеге аге ѵагіоиз лѵауз о Г іишл^ 
^иііаг: іЬе зітріеві із іо Іипе 

і Е А Р ОБЕ 

Ж 

Ъу а ріапо. ІГ 

а ріапо із поі ауаіІаЫе, іаке а 
іипіп^ Гогк ог а зтаіі \ѵіпД іпзіги- 
шепі іо Ъе ЬаД оГ тизісаі іпзігитеиі 
Деаіегз, лѵЬісЬ ^іѵез ІЬе поіе а. Колу 

іипе ІЬе зігіп& іо іЬіз іп- 

йіттепі, іЬеп іаке іЬе з1:гіп§; т- 

апД $іор ІЬе Е іп іЬе 5іЬ розіііоп, 
лѵЬісЬ луіИ іЬеп &іѵе іЬе поіе А,апД 
іЬеп іипе Ше Е зігнщ іііі ІЬе ілѵо 
зігіп^з ЬоіЬ &іѵе іЬе зате яиііё сіеаг 
а. ТЬеп зіор іЬе А зігіп^ іп ІЬе 5іЬ 

розіііоп, лѵЬісЬ лл'ііі %іѵе ІЬе поіе Б апД 
іипе іЬе Б зігіп^ іо іі. ТЬеп іаке ІЬе 
5іЬ розіііоп оп іЬе Б зігіп^ллЬісЬ лѵііі 
&іѵѳ іЬе поіе О, апсі іипе Ше О зігіп^; 
іо іі. ТЬеп іаке іЬе 4іЬ розіііоп оп 
ІЬе. О зігіп^ луЬісЬ луііі ^іѵе ІЬе поіе 
В, апД іипе іЬе В зігіи& іо. іі. ТЬеп 
а^аіп іЬе 5іЬ розіііоп оп іЬе В зігіп&, 
апД. іипе іЬе Іазі зігіпе: Е іо іі. 

ѴѴепп Діе 8аіісц геіпипД пісЬі ГаІзсЬ 
зіпД \ѵаз ІеіДег зо оГі ѵогкогпші зо 
ѵігД Діе . 8ііттип^ Дег Оиііагге гісЬ- 
іі& зеігь 
Ез ізі Діезе АН Дез 8ііттеп8 

Гііг АпГапдег лѵоЫ Даз ІеіеЪіезіе. 

ЕЬе \ѵіг апГап^еп Діе виііагге ги 
зріеіеп, зіпД посЬ еіпі^е ЕгШгип^оп 
Гиг Діе гссЬіе ипД Ііпке НапД 
поіі$. 

1)іе гесЫе НапД «оіі гіетІісЬ ЬосЬ 
ііЬсг Діе в Заііеп ^оЬаІіеп лѵегДеп, 
ипД ізі ез зеЬг пбіі# Діе НапД 
шіі Дет кісіпсп Ріпдег аиГ Діе Веске 
ги зіигеп. Пег Ваитеп Дег гесЫеп 
НапД лѵеІсЬеп ллгіг тіі ѵ ЬгеісЬпеп 
лѵегДеп» Дігі^іегі оДег зеЫа^і Діе Дгеі 

К ІЬе зііп^з аге ігие,л\'ЬісЬ із ип- 

Гогіипаіеіу поі аілѵауз іЬе сазе. 
іЬе ^иііаг лѵііі полу* ргоЪаЫу Ъе іп 
іипе. ТЫз теіЬоД оС іипіп^ із рго- 
ЬаЫу іЬе еазіезі Гог Ъе^іппегз. 

ВеГоге лѵѳ Ъе^іп іо ріау іЬе §иііаг, 
зоте ГигіЬег ехріапаііопз аге по- 
сеззагу аз іо іЬё изе оГ іЬе гі^Ьі 
апД ІеГі ЬапД. 

ТЬе гі^Ьі ЬапД зЬоиІД Ъе Ье1Дргеіі>т 
Ъі^Ь аЬоѵе ІЬе в зігіп^з апД іі із 
тозі песеззагу іо зиррогі іі Ъу гезі- 

іп§ іЬе Іііііе Гіп^ег оп Ше ЪеІІуоГ 
іЬе ійзігитепі; ТЬе іЬитЪ оГ іЬе 
гі^Ьі ЬапД. лѵЬісЬ лу*е Депоіе Ъу іЬе 
зі&п ѵ, ^оѵегпз ог зігікез іЬе Ьазз 

Гитару можно настраивать различ¬ 
нымъ образомъ; самая простая иудоб- 

а Ми Ля ІёСдтіьСііМи 

нал настройка этоз^З 

ж 
соотвѣтственно съ Фортепіано. 

Еели-же нѣтъ Фортепіано, то берутъ 
камертонъ или какой ни будь духовой 
инструментъ изъ музыкальнаго мага¬ 

зина; оба зти инструмента Должны 
быть настроены уже въ тонѣ ля.ІЪперь 

настраиваютъ сначала струну тЩ ф 
такъ, чтобы она вполнѣ со от вѣтств о.- 

вала одному изъ вышеупомянутыхъ 
инструментовъ, затѣмъ берутъ струну 

І 

и пятую позицію Ми, которая 

даетъ тонъ ля; поступивъ такимъ 
образомъ, настраиваютъ струну Ми 
до тѣхъ поръ, пока обѣ эти струны 
не дадутъ вполнѣ чисто одинъ и 
тотъ-же тонъ ля. Теперь берутъ 5-ую 
позицію струны Ля, дающей тонъ 
ре, и по ней настраиваютъ струну 
Ре. Затѣмъ берутъ снова 5-ую по¬ 

зицію на струнѣ Ре, дающей тоігь 
соль, и по ней настраиваютъ стру¬ 
ну Соль; послѣ берутъ 4-ую позицію 
на струнѣ Соль, дающей тонъ си, 
й по ней настраиваютъ струну 
Си; наконецъ, берутъ опять 5-ую 
позицію на струнѣ Си, и по ней на¬ 
страиваютъ послѣднюю струну Ми. 
Если струны чистый не Фальшивы, 

что, къ сожалѣнію, очень рѣдко 
случается, то указанный способъ 
настройки гитары является самымъ 
лучшимъ и вѣрнымъ. Этотъ спо¬ 
собъ настройки еще, кромѣ того, 
очень легокъ, что весьма важно для 
начинающихъ 
Прежде чѣмъ начинать играть на 

гитарѣ, необходимо замѣтить еще 
нѣсколько объясненій, касающихся 
правой и Лѣвой руки. 
Правую руку слѣдуетъ держать 

немного высоко надъ 6 струнами, 
при этомъ весьма необходимо,чтойы 
рука опиралась мизинцемъ на крыш¬ 
ку гитары. Большой палецъ правой 
руки, который мы впредь будемъ 
обозначать для краткости такимъ 

Я .1940 



Вазззаііеп Е А Б ап. Іп Ассогбеп 

зоЫіі&і 4ег егзіе Ріп^ег, а. і. бег 
2ец*еГш#ег, 4іе О 8аііе ап, ипа аіе- 

^епі^еп Шел аіе аиГ (Іег С-8аііе 
Ііе&еп ипй лѵіга шіі ЬегеіеЬпеілѵеп. 

аеп. Бег глѵеііе, ал.аег Міііе1Гіп#ег 
лѵеІсЬег гпіі ; ЪегісЬпеі лѵігА зсЫа^і 
4іе Н 8аііе ап, (Іег йгіііе Яіп^Йп^ег 
зсЫа&і 4іе Е 8аііе ап шкі лѵігй шіі 
: ЬегеіеЬпеі. Веі аИеп Топіеііегп Раз¬ 

вален, ипй зсЬпеИеп Еі^игеп ЫеіЪі (іег 
агіііе (Кіп$-) Еіп^ег лѵе#, ип<і аііе 
(Иезе Разза^еп зоВеп гшг шіі <іет 
егзіеп ипй сіет глѵеііеп Еіп&ег аЬ- 

лѵесЬзеІпа дезріеіі лѵегаеп. Еіпе Ше, 

аег егзіе Гіп^ег, 4іе пасЬзіе аег 
глѵеііе Ріп&ег ипгі зо аЪлѵееЬзеІпа 
лѵеііег. Вег кіёіпе Ріп^ег зііііаі аіе 
дапге Ба^е аег Напа, ипа лѵіга зопзі 
іш 8ріе1 пісііі ѵепѵепаеі. 

Біе Ііпке Напа ит^геіГі аеп Наіз 
аег Оиііагге, Бег Баитеп лѵіга реЬг 
оГі Ьеі Ассогаеп, ги аеп ^іеп аиГ 

аеш Е Ваззе ^еЪгаисЬі, ипа лѵіга шіі 
а ЬегеіеЬпеі. Бег егзіе Ріп^ег гедіегі 
аиГ аііеп 8аііеп, аиГ аег 1. Розіііоп 
ипа лѵіга шіі 1 ЬегеіеЬпеі Аег глѵеііе 
ге^іегі аіе 2. Розіііоп ипа лѵіга шіі 2 

ЬегеіеЬпеі, аег 3.Гіп^ег аіе 3. Розіііоп 
ипа лѵіга тіі 3 ЬегеіеЬпеі аег 4. Ріп&ег 
аіе 4. Розіііоп ипа лѵіга шіі 4 ЬегеіеЬпеі;. 

АИо Іеегеп Заііеп аЬег лѵоЪеі аіе 
Ііпке Напа пісЬіз ги ^геіГеп Ьаі 
лѵегаеп шіі 0 ЬегеіеЬпеі. 

ѴегзисЬеп лѵіу ^еігі шіі аеш 8ріе1 

ипа шіі аег Ьа&ѳ аег Яоіед Ьекаіщі 
ги лѵегаеп, 

зігіп^з Е, А, Б. Іп сЬоггіз іЬе Гігяі 
ог ГогеГіп^ег зігікез іЬе О зігіп^’ 

апй іЬе поіез іЬаі Не оп іЬе & зігіпе;, 

апа із аепоіеа Ъу а 4оі • ТЬе зѳ- 

сопд, ог ті443е, Гіп&ег Із аепоіеа Ъу 
а еоіоп : ап4 зіпкез іЬе В зігіп^, 

іЬе Шга ог гіп& Гіп&ег зігікез іЬе 
Е зігіп^ апа із іпаісаіеа Ъу Шгсёѵог- 

іісаі аоіз :. ТОіеп ріауіп^ зсаіез, раз- 

за^ез апа яиіек Гі&игез, іЬе іЬіга 
Йп^ег із поі изе4, апа аіі іЬезе 
разза^ез аге іо Ъе ріауеа лѵііЬ іЬе 
Гігзі ап4 зесопа Пп^егз аііегпаіеіу:. 

Опе поіе із ріауегі Ьу ІЬе Гоге-Гіп^еі; I 
іЬе пехі опе Ъу Ше шіааіе Гіп^ег 
апа зо оп, аііегпаіеіу. ТЬе Іііііе 
Гіп^ег зиррогіз іЬе епііге Ьапа апа 
із поі изеа Гог апу оіЬег ригрозе 
іп ріауіп^. 

ТЬе ІеГі Ьапб Ьо14з Ше песк оГ 
іЬе ^иііаг, іЬе іЬиіпЬ із оГіеп изеа 
іо зігіке іЬе поіез оп іЬе Е Ъазз 
зігіп§ лѵЬеп р1аут§ сЬог4з* апд із 
аепоіеа Ьу а.. ТЬе Гоге-Гіп&егіз изеа 
Гог аЦ зігіп^з іп іЬе Ізі розіііоп апа 
із аепоіеа Ъу 1. ТЬе шіааіе Гіп&ег 
із изеа Гог ІЬе 2я4 розіііоп ап4 із ае¬ 

поіеа Ъу 2; іЬе пехі Гіп^ег із изеа 
Гог іЬе Зга розіііоп ап4 із аепоіеа 
Ъу 3. лѵѣііе іЬе Іііііе Гіп&ег, аепоіеа 
Ъу 4, із изеа Гог ІЬе 4іЬ розіііоп, АІІ 

ореп зігіп&з, лѵЬеге ІЬе ІеГі ЬапдЬаз 
поіЬіп^ іо зіор, аге аепоіеа Ъу 0. 

\Ѵе шау полѵ ігу іо таке оигзеіѵез 
ас^иат1е4 лѵііЬ іЬе то4е оГ ріауіп^ 

ап4 ІЬе розіііоп оГ ІЬе поіез. 

знакомъ ѵ, управляетъ или ударя¬ 
етъ три басовыя струны: Ми, Ля,Ре.; ;■ 

. Въ аккордахъ ударяетъ первый, 
указательный , палецъ струну Соль 
и, вообще, тѣ ноты, которыя ле¬ 
жатъ на струнѣ Соль} онъ обозна - 
чается посредствомъ одноД точки 
•, между тѣмъ какъ второй или 
средній палецъ, обозначаемый 
посредствомъ двоеточія ударяетъ 
струну Си, и, наконецъ, третій па-* дл 
лоцъ, обозначаемый посредствомъ.!: * • 
троеточіц ударяетъ струну Ми.При 
исполненіи гаммъ, пассажей и быстрыхъ 
фиг^ъ, третій палецъ це употреб- •<; 
ляется, и всѣ эти пассажи необхо¬ 

димо исполнять иоперемѣнно,. то 
первымъ, то вторымъ пальцемъ:* 
одну ноту берутъ первымъ пальцемъ, 
слѣдующую- вторымъ и такъ далѣе 
поперемѣнно. Мизинецъ служитъ 
опорой всей рукѣ и, поэтому, при 
игрѣ не употребляется въ дѣло. 
Лѣвая рука обнимаетъ шейку гита¬ 

ры; въ аккордахъ употребляется очень 
часто для нотъ на Мп-басовой струнѣ 
большой палецъ, обозначаемый по¬ 
средствомъ знака а і первый палецъ, 
обозначаемый посредствомъ единицѣ! 
(і). Управляетъ всѣми струнами на 
1-ой позиціи^ второй палецъ, обоз¬ 

начаемый посредствомъ дв> хъ (2), 
управляетъ 2-ой позиціей} третій па¬ 
лецъ, обозначаемый посредствомъ 3, 
управляетъ 3-ей позиціей и,наконецъ 
4-ый палецъ, обозначаемый посред¬ 
ствомъ 4, управляетъ 4-ой позиціей. 
Всѣ тѣ струны, при которыхъ Лѣвой- 
рукой не приходится ничего брать, 
обозначаются посредствомъ нуля (О). . 

Теперь постараемся ознакомиться 
съ игрой и положеніемъ нотъ. 

Ілпке Нава. 
ЬеГх Ьапа, 
Лѣвая рука. 

КесЬіе ІІапа. 
*Кі^Ьі Ьап4. 
Правая рука. 

Е 8аііе. А 8аііе. Б 8аііе. 0 Заііе. Н 8аііе. Е 8аііе. 
Е зігіп^. А вігіп^. Б зігіп^. Ст зігіп^. В 8ІГІП&. Е 8ІГІП&. 
Ми-струна. , Ля-струна. Ре-струна. Соль-струна. Ои-струна. Ми-струна. 

1 0 1 3 0 2В 0 2 3 0 2 
__і_ 

0 18 0 1 « 
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Топіеііег, 8ка1а одег Оатше пеппі 
тап аіе Ро]^*е ѵоп еіпещ Топе ги аеш 

А 8е^иепсе оГ іопез із саііеа а 
зсаіе ап4 л\ е Ьеге ^іѵе іЬе зсаіе 

Гаммой называется рядъ тоновъ 
отъ одного тона къ другому блц- ^ 

жаишему,; здѣсь я имѣю въ .виду у 
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пасЬзіеп, шісі ісЬ ^еЬе Ыег сііе Топ- 

ІеіГег, лѵеІсЬе сіеп ОгшісНоп огіег 
НаиріГоп С ЬаГ, шкі іп лѵеіеЬег зісЬ 
лѵесіег Кгеиг # посЬ Ве I? ЬеГішІеГ. 

лѵЬісЬ Ьаз С Гог ііз ГипсіатепГаІ поГе 
апсі іп лѵЬісЬ пеШіег зЬагрз (#) пог 
Паіз (Ь) оссиг: 

только тѣ тоны, которые имѣютъ 
основнымъ или главнымъ тономъ — 
до и при которыхъ нѣтъ ни дюза 
(#), ни бемоля (Ь). 

С-сіиг То.пІеіГег 
Зсаіе оГ С-хпа)ОГ 

Гамма въ До-мажор 

\Ѵіг Гіпсіеп Ьіег сіазз іп сііезег Топ- 
Іеіісг <іі© ЕпГІегпип# ѵога егзГеп 
пасЬ 4сга глѵеіГеп Топ,ѵоп е пасЬ сі, 
еіп #апгег Топ іві, ѵот 2.теЬ сіет 
3. Топ, сі-е лѵіесіег еіп ^апгегТоп ізі, 
ѵот 3. пасЬ йет 4. Топ, е-Г аЪег 
пиг еіп ЬаІЬег Топ ізГ, сіапп ѵот 4. 
пасЬ <іѳт 5. Топ еіп #апгег, ѵот 5. 
пасЬ сіет 6. лѵіебег еіп ^аіг/егТоп,ѵот 
в. пасЬ йот 7. лѵіебег еіп ^апхегТоп, 
ипсі ѵот 7.пасЪ (іет 8. аЪег \ѵіесіег пиг 
оіп ЬаІЬег Топ ізГ ^іг ЬаЪеп аізо 
деГишіеп, база іп Леп Топіеііегп глѵеі 
Маі пиг ЬаІЬе Топе ѵогкоттеп иші 
гіѵаг ѵоп сіег 3. гиг 4. БіиГе иші ѵоп 
<1ег 7. гиг 8. БГиГе. Шезе егзіе Топ- 
ІсіГег «ііспі ипз гиг ѲгийсНа^е Яіг 
,|сс1е ЪеІіеЪіде ТолІеіГег, ѵоп зесіет 
Ьс1ісЬі#сп 6гип<1Гои ап&еГап&еп, йпсі 
лѵіг Гіпсіеп іп <1ег Роі&с $1еісЬ сЦе 
ЯоГлѵепйІБкеіі <1ег # осіог (іег к 

КеЬтеп \ѵіг гит Веізріеі О 
(ЗгишИоп во Гіпсіеп лѵіг: 

аіз 

Аізо Ыег лѵаг поѣі^* ѵог (Іет Г еіп 
$ гихизеігеп шп ѵоп е - Гіз еіпеп 
^апгеп Топ ги ЬаЬеп иші еЬепГаІЗз ѵоп 
йег 7. гиг 8. БіиГе еіпеп ЬаІЬеп 
Топ ги Гіпдеп. 

.-М—&- 

,г: ше|ё| 
ч : «Г -+ • 

с * 

Лі Ц і 

дЦр -ГІ 
ѵ 
В 

ѵ 
Р (I 

Іп ГЬіз зсаіе ѵѵе Гыпі ГЬаГ ГЬе іп- 
Гегѵні Ггош ІЬе ГігзГ поГе Го ГЬе 
пехГ - Ггош С Го Б-із а ѵѵЬоІе Гопе, 
Ггош ГЬе зесопсі поГе іо ГЬе ГЬігсІ- 
Ггош Б Га Е -апоГЬег лѵЬоІе Гопе,ЪиГ 
Ггош ГЬе іЫѵй Го ГЬе ГоигГЬ поГе- 
Ггот Е Го Р — опіу ЬаІГ а Гопе, ГЬеп 
а^аіп Ггош ГЬе ІЪигГЬ Го ГЬе ГіГГЬ 
поГе, а лѵЬоІе Гопе, Ггот ГЬе ГіГГЬ Го 
ГЬе зіхГЬ аізо а лѵЬоІе Гопе, Ггош ГЬе 
зіхГЬ Го ГЬе зеѵепГЬ а лѵЬоІе Гопе,ЪиГ 
Ггот ГЬе зеѵепГЬ Го ГЬе еі^ЫЬ опіу 
ЬаІГ а Гопе. ТЬаГ із Го зау, лѵе Гіпсі 
ІЬаГ ЬаІГ Гопез оссиг Гзѵісе іп ГЬе 
зсаіез, опсе ЪеГлѵеші ГЬе ГЬігсІ ап<і 
ГоигГЬ поГе- апсі опсе ЪеГѵѵееп ГЬе 
зеѵепГЬ агиі еі&ГЬ поГе. ТЬіз ГігзГ 
зсаіе \ѵі11 яегѵе из аз а Ъавіз Гог 
аіі оГЬег зсаіез, соттепсіп&лѵШіапу 
&іѵеп ГипсіашепГаІ поГе апб. ллге зЬаІІ 
зооп зее ГЬе песеззііу оГ ГЬе $ 
ог к 

БеГ из Гаке, Гог ехашріе, Стаз ГЬе 
ГипдатепГаІ поГе; \ѵе ГЬеп паѵе: 

О 2, « 1 3 " 1 
Мі 

.Ѵі 1/1 1/2 1/1 1/1 Ѵі ,1/2 

Л О 
Ш'ь данной гаммы мы Ыідимъ, что 

разстояніе отъ перваго тона къ 
второе, т.е. отъ „до—ре“, состав¬ 
ляетъ цѣлый топъ, отъ втораго къ 
третьему, т.е. отъ „ре—миа~опять 
цѣлый тонъ, но отъ 3-го къ 4-мут.е. 
отъ„мн--Фа“ разстоя ніе равно только 
полутону^ далѣе отъ 4-го къ 5-му 
тону—цѣлый тонъ, отъ 5-го къ 6-му 
-опять цѣлый тонъ, отъ 6-го къ 7-му 
-опять цѣлый тонъ и, на конецъ,раз¬ 
стояніе отъ 7-го тона къ 8-му со¬ 
ставляетъ полутонъ.Такимъ образомъ, 
мы нашли, что въ одной и той-же 
гаммѣ существуютъ только два 
полутона, а именно: между 3-мъ 
и 4-Мъ и 7-мъ и 8-мъ тонами. Эта 
первая гамма можетъ служить 
намъ основой для какой угодно 
гаммы, оъ какого-бы тона она ни 
начиналась*, здѣсь мы можемъ 
убѣдиться въ необходимости упот¬ 
реблять, по мѣрѣ надобности,#или 
к Возьмемъ, напримѣръ,гамму,дмѣ- 
ющую своимъ основнымъ тономъ 

—соль, тогда найдемъ слѣдующее: 

Топ 
тонъ 

Неге ІГ \ѵаз песеззагу Го ріасе а 
$ ЪеГоге ГЬе Р іп огйег Го ^еГ а 
\ѵЬо1е ^опе ЪеГ\ѵееп е апсі Г# аші аізо 
Го Ьаѵе опіу ЬаІГ а Гопе ЪеГ\ѵееп ГЬе 
зеѵепГЬ апсі еі&ЬГЬ поіез. 

а о * №Ьтеп чѵіг Пей СгипПГоп Р зо {нхіеп лѵіг: 
ІГ Гаке Р аз ГЬе ГипбашепГаІ поГе лѵе Ьаѵе: 
Или возьмемъ, напримѣръ, въ основу тонъ 
Фа, то найдемъ опять слѣдующее: 

Ж 

И такъ, здѣсь необходимо было 
поставить предъ Фа одинъ діэзъ, 
чтобы получить отъ ми-Фа# цѣлый 
тонъ, точно также,чтобы имѣть отъ 
7-ои до 8-ой ступени полутонъ. 

8 1 8 О і 

Ѣ 

1/1 Ѵі 1/2 Ѵі 1/1 1/1 1/2 Топ. 
тонъ 

Аізо Ьіег ѵѵаг пбГі& ѵог дег 4. БіиГе 
еіі] І> ги зеГгсп,шп сіиз Н еіпеп ЬаІ¬ 

Ьеп Топ ги ѳгпіедл#сп, йатіі ѵоп 
Пег 3. аиГ Гііе 4. БіиГе лѵіе<іег пиг 
еіп ЬаІЬег Топ егзсЬеіпГ. Біезе 
Топіеііегп Ьеіввеп (ііаіопізсЬс Топ- 
Іеііегп гит ШГегзсЬіесІе ѵоп йог 
сЬготаіізсЬей Топіеііег лѵеІсЬе пиг 
аиз ІаиГег ЬаІЬеп Тбпеп ЪезГсЬі. 

Него іГ лѵаз песеззагу Го риГ а \> 
ЪеГоге ГЬе ГоиѴГЬ поГе іп огсіег Го 
Іо\ѵег ГЬе В ЬаІГ а Гопе, зо ГЬаГ лѵе 
Ьаѵе а&аіп опіу ЬаІГ а Гопе ЪеГлѵееп 
ГЬе ГЬігсІ апсі ГоигГЬ поГе. ТЬезе зса¬ 
іез аге саііесі сІіаГЪпіс зсаіез, Го 
(НзГт&иізЬ ГЬет і;гош сЬготаГіс 
зсаіез лѵііісЬ сопзіаГ^оГ поГЬіп^ ЪиГ 
ЬаІГ Гопез* 

ъ. то \ 

И такъ^ здѣсь уже необходимо 
было поставить предъ 4-ою ступенью 
Ц чтобы понизить тонъ си па полу- 

тозгъ, дабы снова получитьмежд>г3-ею 
и 4-ою ступенью только одинъ полу- 
тонъ.Такого рода гаммы называются 
діатоническими гаммами, въ отличіе 
отъ хроматическихъ гаммъ, состо¬ 
ящихъ только изъ полутоновъ. 
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РгакіізсЬс Шшп^еп Ргасіісаі Ехегсізез Практическія упражненія 
шиі Ассогйе. апД СЬогДз. и аккорды. 

Ѵ^епп 3 ойег теііг Коіеп ипіег- И ІЪгее ог того поіез зіапб опе Вели 3 или болѣе нотъ стоятъ 
еіпапбег 8іе1юп,80 лѵегбеп біезеІЬеп ипбег ІЬе оіЬег ІЬеу аге ріауеб другъ надъ другомъ, то ихъ иеоб- 
аиааттеп ап&езсЫа&еп, ипб тап зітиііапеоизіу апб аге саііеб а ходимо исполнять вмѣстѣ, одно- 
пеппіі зіе Ассогбе. СЬогб. временно,* такое соединеніе нотъ 

называется аккордомъ. 
^іг пеЬтеп іеііхі біе ІеісЫееіеп ЧѴе ЧѵШ по\ѵ ргасіісе ІЬе еазіезі Для нашихъ упражненій мы 

Топіеііегп ипб Аесогсіе ги ипзегеп зсаіез апб сЪогбз, апб лѵе Ъе&іп беремъ сначала самые легкіе ак- 
ІІЬипдеп, пиб Іап^еп шіі <йег Топагі лѵііЪ ІЬе кеу оі О-та^ог. корды и гаммы, и начинаемъ съ 
0-<іиг ап. тона Соль-мажоръ. 

Ассогбе. 
СЪогбз. 
Аккорды, 

Ріп&ег 
6-биг Топіеііег. 

8са1е о! О-та^г. 
Іѣмма, въ Сол ь-мажоръ: 

2 8 О 2 4 0 2, О 1 

Віігніе 3 
Е А 

Іп біезеп Ассогбеп \ѵігсі тіі бег гесЬ- 
іеп Напб бег Вабв тіі бет Вашхіеп, 
біе 2. N010 тіі бет егзіеп Віо^ег., 
біе 3. N01© тіі бет* 2\ѵеі1еп Гіп&ег;, 
біе 4. Коіе тіі бегсі бгіііеп Ріп&сг; 
ап^езсЫа^ен. 

V 

беігі ѵоііеп лѵіг #1еісЪ біезе ѵіег 
Ассогбе тлх еіпег ІИзіт&ч ѵегѵѵепбеп. 

\Ѵіг деЪгаисЪеп Ыег ббп 3 Ѵіегіеі 
Такі, во ба88 аиі ]ебез Ѵіегіеі еіп 
Вазз обег еіп Ассогб ^езріоіі тѵігб. 

Іп ІЪезе сЪогбз лѵе ріау лѵііЪ Іііе 
гі§М Ьапб, іЬе Ъазз ѵгііЫЪе іЬитЪ, 
іііе 2пб поіе \ѵііЪ ІЬе Гогеііп^ег (•), 
іЬе Згб поіе \ѵііЬ ІЬе тібсііе Кп&ег(:), 
ІЬе 41Ь поіе лѵііЪ ІЬо іЬігб Гіп&ег (:). 

\Ѵе \ѵі11.поѵ*г таке* изо оГ іЬезе 
Гоиг сЪогбз іп ап ехегсізе. 

\Ѵе іаке ІЬгее-Гоиг Ііте, зо ІЬаі 
а Ьа88 ог а сЬогб із ріауеб Іо еасЬ 
ІоигІЬ. Соипі: 1,2.3. 

Въ этомъ аккордѣ басъ берется 
большимъ пальцемъ правой руки, 
2- ая нота— слѣдующимъ пальцемъ; 
3- ья пота—вторымъ пальцемъ, 4-ая 
нота— 3-мъ пальцемъ. 

Теперь употребимъ всѣ эти 4 
аккорда для одного упражненія. 
Мы употребляемъ здѣсь тактъ въ 
3 четверти, такъ что на каждую 
четверть приходится басъ иля 
аккордъ. Считать: 1,2,3. 

Леігі зріеіеп лѵіг біезеІЬеп Ассогбе \Ѵе по\ѵ ріау ІЬе ваше сЬогбз.опе Теперь съ играемъ эти-же аккорды 
сіпеп Такі іп 6 АсЫеІп беп пасЬйіеп Ъаг іп зіх - еі&М, апб ІЬе пехі іп такъ, чтобы одинъ тактъ былъ 
Такі іп 3 Ѵіегіеп. Веіт егзіеп Такіе іЬгее - іоиг ііте; зо ІЬаі іпіЬе Гігзі въ 6 ооьмыхъ, а слѣдующій въ 
коттеп аізо іттег 2 АсЫеІпоіеп * Ъаг ілѵо еі&МЬ-поіез аге ріауеб іо 3 четверти, 
аиі еіп Ѵіегіеі. еасЬ ГоигіЬ. Соипі: 1,2.3. Считать: 1,2,3. 

^Ътеплѵіг ]еігі біе Топагі С-биг. | Ио\ѵ 1е\ из іаке ІЬе кеу оГ С-та^г. | Теперь возьмемъ тонъ въ До-мажоръ. 

С-биг Топіеііег: 
$са1е оІ С -таі'ог; 

Гамма въ До-мажоръ: 

5 7 8 

Ріп&ег 
3028020180 

Вііікіѳ 3 0 2 

тд П- 0І”'Гт ■—Ассогае: дЦ * [*■ Г-Г Г -1 ' СЬогЙз: 3 
3 0 2 'О- 1 3 0 1 3 5 7 8 Аккорд»: 8 

2.1940 
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Ехегсізез оп Шезе сЪогДз іп ^4 Упражненія въ о тихъ аккордахъ 
ііте апД іп ігіріеіз. Шаі і«, Шгее въ такта и въ тріоляхъ, т.е. по 
поіез іо еѵегу іоигШ. ТЬе гі^Ы 3 ноты на каждую четверть.Правая 

ЬапД ріауз Ше поіез ѵгіШ Ьап^іп^ рука пополняетъ ноты, которыя 
зіетз-, аіі ѵч’іІЬ Ше ШшпЪ.ТЬеоШег берутся внизъ, и всѣ большимъ 

поіез ѵсіііі Ше Ізі апД 2псІ Пп^ег. пальцемъ. Всѣ остальныя ноты 1-мъ 
Соипі: 1 2 3 4. н 2-мъ пальцемъ. Считать: 1,2, 3,4 . 

3. 

»*г1 -<1 -■<! -**1 -*г1 

ІІЪип^еп тпіі Діезеп АесогДеп іт 
Ул Так* ипД іп Тгіоіеп, (і. Ь. аиі' 

ІеДез Ѵіегіеі кошшеп 3 Коіеп. Оіе 

гееЪіе Нап<1 зріеіі Діе N0*00 гѵеІсЬе 
Ъіпипіег ^езігісЪеп зіпД, аііе тіі 
<іеш Ваитеп. Оіе апДегеп Ыоіеп ті* 

Дет ипсі 2. Ріп&ег. 

2иг ІЛ>ип& N9 4 зеі уъза^і, Дазз I Оп Ехегсізе N0. 4 іі шау, Ъе ге- | Къ упражненію N9 4 слѣдуетъпри 

сіег АосогД депотшеп игігД, тагкеД Шаі Ше сЬогД 

іп Дет Дег 4. Ріп&ег Даз а аиГ Дег 

>■5. Розіііоп §;геШлѴсЧІігепД Дог Баитеп 
Даз ііеГе % штгаі. 

АѴеті глѵеі Коіеіі яи^іеісіі ап^е- 

, §ф1а#еп гѵегДеп тііззел тѵ’еІсЬе ЪеіДе 

аи! еіп ипД ДегзеІЪеп 8аііе ги §геі- 

іеп зігіД зо пігаті тан Діе оЬеге 
ѵѵгіе #егѵбЬп1ісЬ ипД Діе ипіеге аиГ 

I Дог пасЪзНоІ^епДеп іісіегеп 8аііе. 

гит ВеізріёЬ 

Віезег АссогД _а 
лѵігД тіі Де г Ж 
гесЫеп НапД 
зо ^езріеіі: 

2ііЫе: 

Н 8аііе. 
О 8аііе. 

I_Дтіі Дет З.Гіп$. 

ЕрЁ* * » 2. „ 
^5;* Д » ?) к ?? 
рѵ & „ Ваитеп. 

Рог іпзіапсе: 

ТЫз сЬогД із 
рІауеД Шиз 

• ѵгііЪ Ше ігі&Ъі 
Ьапсі: 

В зігіп&. 
Сг зігіп^. 

Т 
-ДлѵіШШе Згсі Г. 
ЗЬ „ 2псі м 
Д ,, „ ІЗІ „ 
К » м ШитЪ. 

бавить,что аккордъ берется 

рІауеД Ьу Ше 4Ш Пп^ег зіорріп&Ше 
а іп Ше 5Ш розіііоп чШПе Иге ШитЪ 
іакез Ше Іогѵ 

\ѴЬеп Шго поіез Ъаѵе іо Ъе зігиск 
зітиііапеоизіу апД ЪоШ Ъаѵе іо 

Ъе зіорроД оп Ше зате зігіп^, іЪѳ 
иррег поіе із іакеп аз изиаі апД 
Ше Іоѵѵег поіе оп Ше пехі Іоѵѵег 
зігіп#. 

такимъ образомъ, чтобы 4-ый палецъ 
взялъ ноту ля на 5-ой позиціи, 

между тѣмъ, какъ большой иалецъ 
беретъ болѣе низкую ноту соль. 

Если приходится исполнять одно¬ 

временно двѣ ноты, которыя необ¬ 

ходимо взять на одной и той же 
струнѣ, тогда поступаютъ такимъ 
образомъ, что верхнюю ноту берутъ 
какъ обыкновенно, а нижнюю на 
слѣдующей нижней струнѣ. 

■б ! -1 і Си-струна. 
Соль-струна. 

Напримѣръ: 

Этотъ а к- . 
кордъ бе-Ѵй- 
рется пра- 
вой рукой: 

г 
РеберетъЗ-ій пал. 

=1=ЧСи 
"Э^Ре 
рѵ Соль 

2-ой. пал. 
1-ый пал. 

болыи. пал. 
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котгпі біе 2.Розіііоп бег 2\ѵеііе Іакез Ше 2ші розіііоп, Ше 2пб Гіп^ег 1-ыи палецъ приходится на 2-ую 
Ріп&ёг аиі біе 3. Розіііоп (іег бгіііе Ше Згсі розіііоп, Ше Згб Нп^ег Ше позицію, второй— на 3-ью, 3-ій на 
Ріп^ег аиі сііс ѵіегіе Розіііоп ипб бег 4Ш розіііоп апб Ше 4Ш Пп^ег Ше 4-ую, 4-ыи на 5-ую позиціи. 
4.Гіп$ег аці біе 5. Розіііоп. 5Ш розіііоп. г 

Ріп&ег 1 2 * 1 . . . I 
Н-биг Топіеііег —С^А—0—3 4 О, ^ О 3 3 0 о^ о ^ Іа 1>-биг Топіеііег. 

Зсаіе оГ Б-та^г. 
Гамма въ Ре-Мажоръ. 

О 2 4 0 2 [0 2 * 0 2 П5| 

Ассогбе: 
СЪогбз: 
Аккорды: 

1Г Т 
Іш гтѵеііеп Ассогбе Ііпбеп тѵіг Ьеі Іп Ше зееопб сЬогб лѵе ііпб а па- Во второмъ аккордѣ мы находимъ 

сіз еіп АиПбзип&зяеісЪеп к|, чѵеІсЪез іцгаі, іпбісаіід^ Шаі С із іо Ье ріауесі при до}} бекаръ(^), который показы- 
апбеиіеі, база Ьіег с дезріеіі \ѵег<іеп Ьеге; апб Іог Шіз геазоп а # із а^аіп ваетъ, что здѣсь необходимо взять 
!ЦЦ88 багит Ьаі бег 4. Ассогб лѵіебег ріасеб Ъеіоге Ше СіпШе4Ш сЬогб, простое до$ зато въ 4-мъ аккордѣ 
еіп $ ѵог с лѵеіі Ьіег сіз пбіі& ізі. Ьесаизѳ іп Шіз сЪогб С# пшзі Ъе поставленъ уже предъ до снова $, 
АИе Кгёиге,Веез обег (^иабгаіе біе ріауеб. АН Ше 8Ьагр8,Паік ог паіи- такъ какъ необходимъ до}} Всѣ 
гиШ1і$ег\ѵеізе іп еіпет Такіе ѵог- гаіз лѵЪісЬ ассібепіаііу оссиг іп апу #, к, І), встрѣчающіеся въ одномъ 
котшеп,ЬаЬеп аисЬ пиг Оеііуп^ (иг Ьаг, Ъоіб &о°а ГогШаі опе Ьаг опіу. какомъ нибудь тактѣ, сохраняютъ 
еіпеп еіпгі^еп Такі. Аиз^епотюеп біе Ехсеріеб аге Ше # ог к аі іЬе Ъе- свою силу только по отношенію 
$ обег Ь, лѵеІсЬе ат Апіап&е еіпез &іппіп& оі а ріесе: Шезе Ъоіб &ооб къ этому одному такту, исключая, 
Йіііскез зіеЬеп, біезе §:е1іеп ѣііг баз Гог Ше лѵЬоІе ріесе. конечно, того случая, если эти знаки ошскез зіепеп, ахезе §:еііеп тиг ааз юг те лѵпоіе ріесе. конечно, того случая, если эти знаки 
%&те 8іиск. находятся въ началѣ какой нибудь 

пьесьц тогда эти знаки сохраняютъ 
йіе пасЬзіе ІІЬип^ ізі аиз беп ТЬѳ пехі ехегсізе із сотрозеб оГ свое значеніе для всей пьесы. 

Іеігіед 5 Ассогбеп &еЫ1беі> ]ебег Такі іЬе Іазі 5 сЬогбз, еасЬ Ьаг Гогяіз Слѣдующее упражненіе составлено 
Ьіібеі еіпеп Ассогб ипб біе Ріп^ег а сЬогб апб ІЬе Гіп&егз оГ ІЬе ІеГі изъ послѣднихъ. 5 аккордовъ, каж- 
бег Ііпкеп Напб зіпб біезеІЬсп. Ьапб аге Ше заше. Соипі: 1 2 3 4. дый тактъ образуетъ одинъ аккордъ; бег Ііпкеп Напб зіпб біезеІЬсп. 

2ііЫе: 
Считать: 

тттт тшш цедя дай пп гтп гт гт 
3 4 
М ДД пп гт 

пальцы лѣвой руки остаются тѣ-же. 

НИ.Р01- 
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Біе Гоі^епйе ІЛЬип& іві аиз <1еп ѵог- ТЪе Го31о\ѵіп& Ехегсізе Із Гогтей Слѣдующее упражненіе составлено 

зіеЬеініеп Ассогйеп деЪШеі,^ес1ег Так! Ггот іЪе ргесейіп& сЬогсІ апй еасЬ изъ прежнихъ аккордовъ, каждый 
ЪіЫеі еіаеп ѵоп сііезеп Ассогйеп. Ъаг Гогтз опе оГ іЬіз сЬогйв. тактъ образуетъ одинъ аккордъ. 

Н ипі Е 8айе \ѵіейег аиГ йег 2. I В апй Е зігіп^з а&аіп іп іЪе 2пй I Опять Си- и Ми-струны и на 2-ой 

Розіііоп. розіііоп. позиціи. 

Е-йиг Топіеііег. 
8са1е о! Е-таЗог. 

Гамма въ Ми-мажоръ. 

0 2 4 0 2 4 1 2 4 12. 0 3 4 0 

5 7 9 И 12 

Ассогйе: 
СЪогсІз: 
Аккорды: 

Ез $іеЪі Еаііе т> тіі сіег ііпкеп ТЪеге аге сазез игЪеге 2,3,4 ог Бываютъ случаи, когда однимъ 
Наші гчѵеі Коіеп аисЪ 3,4-6 Яоіеп еѵеп 6 поіез Ъаѵе Іо Ье ріауей лѵііЪ пальцемъ лѣвой руки приходится 
тіі еіпет Гіп^ег дезріеіі \ѵегсіеп; опе Гт§ег оГ іЪе Іей Ъапд. ТЬіз із играть 3,4 и даже 6 нотъ; этотъ елу- 

шап пеппі сііез Ъагге, ж.Б. —±*— 

■-ь-# л 

тіі еіпейі Еіп^ег, ойег , 1в|ЕЕ апсЪ 
іпіі еіпет Гіа§;ег; вотіі ЪаЪеп тѵіг 
оЬеп Ъеіт 2. АссоМ аисН еін воІсЪез 
кіеіпез Ьаггё ѵоп г\ѵеі ^(еп ип(і 
тап капп йеп Ассогй зріеіеп ’ѵгіе 
оЬеп ^еза^і, епітѵейег аиГ <Ие егзіе 
Агі ойег йаз а ипй е тіі йет 1. 

Ріп$ег гп^ІеісЬ йпіскеп. 

са!1е(1 Ьагге; Гог ехатріе чай называется Ъагге, напр.: 

лѵііЪ опе Гіп&ег; аІзоѵгііЪопе нимъ пальцемъ, или; 

Гіп&ег; апй лѵе аізо Ъаѵе аЪоѵе іп 
ІЪе 2пд сЬогй зисЪ а Ьагге о! Ілѵо 
поіез, апй іке сЬогй тау Ье ріауей 
аз іпсіісаіе(і аЪоѵе., еііЪег іп ІЪе 
Гігзі \ѵау, ог Ьу ргеззіп^ ІЪе а апй 
е зітиііапеоизіу лѵіік ІЪе ІІгзі 
Гіп&ег. 

однимъ пальцемъ; въ вышеприве¬ 

денномъ случаѣ мы имѣемъ при 
2-мъ аккордѣ такое маленькоеЪаіте, 

состоящее изъ двухъ нотъ; этотъ 
аккордъ можно, поэтому, исполнять 
двоякимъ образомъ, или какъ 
раньше ук.азано, или же взять 
первымъ пальцемъ одновременно 
двѣ ноты ля и ми. 1 

Веі сіет 7.Ассогй ЪаЪеп чѵіг Іп ІЪе 7іЪ сЬогй ^еЪаѵе 5 При 7-мъ аккордѣ 

5 ^іеп апяизсЫа&еп иші тѵігсі ег поіез іо зігіке, апй іЪіз із йопеЪу ходимо взять 5 нотъ и это дости- 

ЬегѵогдеЪгасЪі, \ѵепп тап тіі йет гиппіп^ ІЪе іЪитЪ оГ ІЪе гі^Ъі ЪапсІ гается тѣмъ, что большимъ пальцемъ 
Башпеп сіег гесЪіеп Напд ііЪег алѵеі оѵег і\ѵо зігіп&з, ІЪа А апй Б правой руки проводятъ по двумъ 
8аііеп 8ІгеіІі,иЬег йіе А-ипй Б-8аііе. зігіп^з. . струнамъ, Ля- и Ре-струнамъ. Въпо- 

йп Іеіхіеп Ассогй віпсі аііе Іп ІЪе Іазі сЬогй \ѵѳЪаѵеіо слѣднемъ аккордѣ і необхо- 

Заііеп апгизсЫа^еп аиГ йіевеІЪе Ма- зігіке аіі іЪе зігіп&з іп ІЪе зате димо такимъ-же образомъ ударить 
піег, тап вігеШ тіі бет Раитеп ѵгау: Ше ІЬитЬ гипз оѵег №.е Шгее всѣ струны, большимъ пальцемъ 

2.1840 



ііЬег <1іе 3 Вазззаііеп, сііе апдсгеп Ьазз зігіп&з, апсі іііе оШегз аге проводятъ по 3 басовымъ струнамъ, 

лѵегйепѵѵіе $е\ѵоѣп1іс1і апдезсЫа^еп. зішск аз изиаі. а всѣ остальныя Ударяются, какъ 
обыкновенно. 

Шшп# іп Леи ѵогзіеііепсіеп Ассогйеп. | Ехегсізе оп іЬе ргесейіп§ сЬогйз. | Упражненія въ прежнихъ аккордахъ. 

^Т'ІМІГ.Д ялт^Рмтш^лтт^мтж лш\ 
Г/ИВ— 
—г:днг:л—і[і]г ді 
рКи;/ ІДЦПИ 

Ш'^шнвішГляв^Шг 'ЖттГжШті аяпйРіюяГіівгли^і 

ігч л ■п^2Лшгнти|мак 
■Г ЦЩЯЯг . 
ІПІПН 

:гме^ 

В--, г г г ѵ V ' ’Ѵ ѵ' 

N101 &еЪеп \ѵіг еішпа.1 ги еіпег ЧѴе поѵѵ разз іо а кеу сопіаіпіпе Теперь приступаемъ, наконецъ,къ 
Топагі ІіЬег лѵо Вее ѵог&еяеісЬпеі к, апд іаке Ше кеу оІ Р-ппуог. изученію гамйъ, гдѣ находится 
зіпй шні пеЬшеп <ііе Р-йиг Топагі. бемоль(Ь)* 

Р-йиг Топіеііег. 
8са1е оГ Р-пнуог. 

Гамма въ Фа-мажоръ. 

1_3 0 18 0 3 3 0 2 3 13 0 

™ьз 5 6 8 10 12 13 

Аесогйе: 
СЬогсІз: 
Аккорды: 

Ъагге Ъагге 

^ _ЦІ л. 

?т т 
1ТЬип§. Ехег 

2аЫе: 1 "л 2 "/р 3 /Г 4 'я 

Ехегсіве. Упражненіе. 
1 Т 2 

ЯЕГДГдДДСДДДЯІДГДІЯаЯ! •Е^ЖЯВВЯ^ЯВщВВРНВшЯйГВВі 

яяЬж 

АПе (ііе ІІЬип^оп ѵоп N9 3 Ъіз N9 9 А11 Ше ехегсізеЗ Ггот N0.3 іо Ко.9 Въ упражненіяхъ отъ N93 до N9 9 

зіпі #еЪгос!іепе Ассогйе ипй чѵегсіеіі аге Ъгокеп скогйз ап6 аге пашей веѣ аккорды ломанны и называются 

Агре^^іеп #епаппі. Агре^^іоз. арпеджіи. 

2.1940 
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Е$ #іеЬі 2\ѵеіегІеі сііаіопізсѣе Топ- 
Іеііегп 0(1ег Топагіеп. Еіпе іп (Іег 
Ьагіеп (диг) Топагі, сііе апсіеге іп 
дег лѵеісЪеп (шоіі) Топагі. 
АНе ЪізЬег ѵогдекоішпепеп Топіеі- 

іегп ипд ІІЪипдеп \ѵагеп іп дег Ьагіеп 
(Виг-) Топагі. Вег ІІпіегзеЫед 
2\ѵізсЬеп (Іег Виг- иші МоІЗ -Топагі 
ЪезіеЪі дагіп, дазз Ьеі дег Моіі- 

Топагі сііе глѵеі ЬаІЬеп Топе ѵоп (іег 
гтѵеііеп аиГ сііе сігШе 8іиіе ипд ѵоп 
дег 7. аиГ <1іе 8. ЗіиГе ги зіекеп 
коішпеп. КеЬтеп \ѵіг аіз Веізріеі 
<йе А-то11 Топіеііег. 

Ткѳге аге і\ѵо кішіз о Г діаіопіс 
зсаіез ог кеуз, опе іп Ше кагд 
(та.}ог) кеу, апсі іке оікегіпіке зоГі 
(тіпог) кеу. АН оиг ргеѵіоиз зсаіез 
апсі ехегскзез лѵегё іп іке кагд 
т&]ог кеу. 
Тке сІШегепее Ьеілѵееп та^ог апб 

тіпог із ікаі іп Виз тіпог кеу іке 
Вѵо каІГ іопез оссиг Ъеілѵееп іке 2шІ 
апй ЗгсІ поіез апсі Ъеіѵѵееп Іке 7ік 
апсі 8ік поіез. 

Таке, Гог іпзіапсе, іке кеу оГ 

Діатоническія гаммы бываютъ 
двухъ родовъ: твердыя (мажорныя) 
и мягкія (минорныя) гаммы. Всѣ 
встрѣчавшіяся до сего гаммы или 
упражненія принадлежали къ ма¬ 
жорнымъ. 
Различіе между мажорными и 

минорными гаммами состоитъ въ 
томъ, что въ послѣднихъ оба полу¬ 
тона приходятся между 2-ойиЗ-ей 
и 7-ой и 8-ои нотами. 

Возьмемъ для примѣра Ля-ми¬ 
норную гамму. 

АиГзіеі^епде Топіеііег: 
Азсеп(Ііп& зсаіе. 

Восходящая гамма: 

Ио1:е:1 2 3 4 5 6 7 8 

Веі <1ет АЪзіеідеп 'йгегдеп діе, Ег- \Ѵкеп дезсепбт^ Ше зкагрз оГ іке При нисходящихъ гаммахъ воа- 

ЬоЬип^вгеісЬеп Ъеі дег б.ипд 7. 8іиіе бік апсі 7Ш поіез аге а^аіп гетоуед: вышающіе знаки в и 7 нотъ снова 
ѵѵіедег аиГдекоЪеп, ъ. В. повторяются, напр. 

8іиГе: 8 7 6 5 4 3 2 1 

АЪвіеі#епсІе Топіеііег: 
1>е8сеп(ііп& зсаіе: 
Нисходящая гамма: 

Ассогіе іп А-тоИ. 
Скопіз іп А-тіпог. 

Аккорды въ Ля-миноръ: 

ЦЬоп)?. Ехегсізе- Упражненіе. 
2аЫб: 





Віѳ 2 егвіеп Такіе зігиі <1ег 8іагке 
тѵе^еп тіі дет І)аитеп дег гесЬіеп 
Наті ти аріеіеп. 

Тке і-ѵѵо Гігзі Ъагз аге ріауеа \уіік 
іке ікитЪ оГ Іке гі^кі капд Гог Іке 
заке оГ Гогсе. 

Оба слѣдующихъ такта играть 
большимъ пальцемъ правой руки, 

чтобы получить болѣе сильный тонъ. 

ІЛлш& йег ОеГаий^кеіі 
А11е#го. „ 

Ехегсіве іо асдиіге іасііііу. Этюдъ для развитія бѣглости. 
5.Р. о 4 

1 1 я 

Шип# сіег Ое1аиГі#кеіі Ехегсіве Гог Гасііііу. Этюдъ для развитія бѣглости 

18. 
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Вішііт&. Оіе Віпсіип^ геі%1 Тіесі N0168. Тііе ііе ✓—N ішіі- ь Знакъ называемый лигатурой 

ап, сіазз (Ие N01011 во лл^еіі лѵіе сіаз саіез ІЬаІ ІЬе поіеа оѵег мііісЬ іі (связкой), показываетъ,*что всѣ ноты, 
ХеісЬеп геісЫ,іп іЬгег ѵоііеп Баиег зіапсіз аге Іо Ье зизіаіпесі іЪгои^Ь. надъ которыми стоитъ этотъ знакъ, 

аиз^сЬаІіеп хѵегсіеп зоПеп, иші аізо іЬеіг \\ѣо1е дигаііоп, аші соп8е^иеп11у необходимо Выдерживать въ ихъ 

г .1940 
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аисЬ сііе ялуеііе N0^, \ѵе1сЪе шіі 
сіег ег$*еп N0*6 зо ѵегЪипсіеп хѵиггіе 
пісЬі шеЬг ап§езсЫа&еп\ѵігсІ,80псІе;гп 
пиг аиз^еЬаІіеп. 

1)іе8ез ЬегіеЬі зісЪ аЪег пиг аиГ 
ячѵеі Коіеп іп ^Іеісѣег 8*иіе?2.В. 

*1іе зесопсі поіе лѵЫеІі із іЬіі8 соппесіес! 

\ѵіШ іЪе ГІГ8І ій по* *о Ье зігиск 
зерагаіеіу Ъи* опіу зизіаіпесі. 

Виі Шз геГегз опіу *о і\ѵо ісіепіі- 

саі поіез, е. %. 

полной цѣнности^ слѣдовательно, и 
вторая нота, связанная съ первой 
посредствомъ этого знака, не от¬ 

бивается отдѣльно, но только вы- 
держивается.Этоимѣетъ силу только 
для двухъ равнозначущихъ нотъ. 

Меіойіе осіег Моііѵ. Меіосіу ох- Моііѵе. Мелодія или мотивъ. 

ІГЬип^ іп Ассогсіеп. Ехегсізе оп сііогсіз. Упражненіе въ аккордахъ. 

Меіоеііе. 
АтІапіе. 

4 Н 1 Меіосіу. Мелодія. 
4*2** 

2.1040 



ОезсЬоЬѳпѳ ЗЧоіеп, Ъепаппі, ОгИсНп# поіез (§Шзе), ТЬеве поіев Скользящія ноты(еііззе) дроизво- 
лѵепіеп (іигоЬ еіпеп еіпгі^еп Ріп^ѳг аге ргосіисегі Ъу а зіп&іе Пп&ег оГ дятся однимъ только пальцемъ лѣвой 
Лег Ііпкеп Н&ші Ьегѵог&еЬгасЬі,^ѵе1сЬег Ше ІеГі Ьапсі. Аііег іЪе ті%Ы Ігапсі руки,* &1і8$е (окользаніе)производит- 
пасМеш сііе гесЫе Нап<1 <1іе ѳгвіе Ьаз «ігиск ІЬе Пгзі поіе,іЬе Ііп&ег ся слѣдующимъ образомъ: правая 
N0^0 ап&езсЫа&еп Ьаі, ііЪѳг аііе оі Ше ІеГі Ііапсі ^Іісіез ог зШев рука беретъ первую ноту, между 

4 
2.1940 
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гтзсЬеп йіезег ипй йег гчѵеііеп Иофе 

^еіе^епеп Випйе ^Іеііеі о<Іег гиізскі 
(рішё). 8ошіі Ы йіе кіеіпе Яоіе 
іп N9 32 іт ѵоіІеШеп Так! еіпе зоі- 

сЬе ^іе, ѴогзсЫа^ #епаппі, еіпе 
^оіе @1188в, йіе шіі сіегп хтѵеіѣеп. 

Ріп#ег Йег Нпкеп Напсі ѵоп ег пасЬ ж Ь гиізсііѣ йаз $Гшё тѵігй 

ЬегеісЪпеі тіі . 

ЗоІсЬе кіеіпе ѴбгзсМа^зпоіея кот- 

теп зек г оіі ѵог, окпе безЬаІЪ %1шё 

ап^езсДІа^еп ги лѵегйеп. РіезеІЬеп 
ЬаЬеп кеіпеп \Ѵегі іт Такі ипй \ѵег- 

йеп пісЬі шіі ^егаЫі, вопйегд аіз 
зодедапдіе Відйиш*ед о<іег ^езсЫіі’- 

іепе Ноіед Ъекапйеіі. 

ОеЬипйепе ойег &езсЬИИеде Коіед 
пеппі шап глѵеі о<іег теЬгеге аиГ- 

еіпапсіег іЫ^епйе ^іед, \ѵоѵод лиг 
4іе егзіе йигсЬ йеп АпзсЫа# йег гесЬ- 

Ісп Напсі іп 8с!і\ѵіп&ші^ ^езеШ чѵігсі, 

ипй йіе апйегеп аЬег пиг ЙигсЬ йеп 
Югиек йег Ет^ег йег Нпкеп Ыапй. 

Біезез Гіпйеі зот>Ы аиіѴагіз аіз 
аисЬ аЫѵагіз зіаіі. 8іпй 2 аиілѵагіз 
деЪипйепа Ноіеп ги зріе1еп,зо зсЫа§1 

шап йіе цдіеге ап ипй Газві йеп 
Еіп&ег йег Нпкеп Напй &1еісЬ еіпет 

Наттег ипй тіі Кгаіі аи! йіе оѣеге 

N016 піейегіаііед, \ѵе1сЬе йигсЬ йеп 
Ыоззеп Бгиск егкіід^і; аЬѵагіз лѵігй 

йіе ЬоЬеге N016 ап^езсЫа^еп ипй 
йег Еіп^ег лѵеІсЬег зіе піейегйгііскі 
зіагк зеіілѵагіз ѵѵе&#е20$еп, тѵойигсЬ 
Йіе ііеіеге Коіе ЬогЬаг чѵігй. 

Віе Віпйип^ ѵоп еіпег Коіе гиг 
апйегп ѵѵігй аисЬ тіі ^—ч ойег^_^ 

апдегеі&і, 2. В. 

АиНѵагіз 1 1 = 

Паз $ апзсЫа^еп ипй тіі йет 3. 
Еіп&ег аи! іу]еп. 

• АЪлѵагіз 

Ьаз # апзсЫа^еп ипй йеп Ріп^ег 
зеіі’ѵѵагіз ѵгедгіек еп. 

оѵег аіі іЬь розіііопз Ъеілѵееп ІЬіз 
поіе апй ІЬе пехі. ТЬе НШе поіе 
іп ІЬе Іазі Ьаг Ъиі опе о! N932 

із ап ехатріе оІ а §1ія.че поіе, 

аз іЬе 2пй Ііп^ег оі іЬе Іеіі Ьапй 

зіійез Ггот ^ іо Ъ г ,іЬе §1ійе 

із іпйісаіед Ъу іііе тагк 

8исЬ зтаіі поіез, саііей арро^іа- 

іига, Йо поі аНесі ІЬе Іеп&іЬ оі ІЬе 

Ьаг апй аге поі соипіей іп іі. ТЬеу 
ѵегу іі^иепііу оссиг тіЬоиі Ъеіп& 

ріауей &1іззе, Ъиі аз зіиггей поіез. 

81шггей із заій оГ і\ѵо ог тоге 
сопзесиііѵе поіез, ІЬе Іігзі о? лѵЬісЬ 

із зоипйей Ьу зігікіп^ лѵііЬ ІЬе гі^Ьі 
Ьапй, апй ІЬе гезі зітріу Ьу ІЬе 
ргеззйге о Г хЬе ііп^егз о! ІЬе Іеіі 
Ьапй. ТЬіз із йопе іп азоепйіп^ 

аз лѵеіі аз іп йезеепйіп^. Іп ріауіп^ 

ілѵо поіез зіиггей іп азсепйіп^ огйег, 

ІЬе Іоѵгег поіе із зігиск,апй іЬе Нп- 

^ег о Г іЬе Іеіі Ьапй із аііо-ѵѵей іо 
Гаіі Гі^огоизіу апй Ііке а Ьаттег 
оп ІЬе Ьі^Ьег поіе, ѵ^ЬісЬ тіі зоипй 

іЬгои^Ь ІЬе теге ргеззйге. Іп йез- 

сепйіп^, іЬе Ьі^Ьег поіе із зігиск, 

апй іЬе Ііп^ег^ЬісЬ ргеззей іі йоті, 
із йгалѵп Ъаск зійелѵауз, лѵЬісЬ саизез 
іЬе 1о\ѵег поіе іо зоипй. 

ТЬе зіиг із іпйісаіей Ъу ^—ч ог 
-^5 е. 

. Азсепйіп^ ..іі 
8ігіке іЬе 1 апй Іеі ІЬе Згй Ііп- 

^ег Іаіі оп 

Иезсепйіп^ 

8ігіке апй йга\\г іЬе ііп&ег а\ѵау 
зійедѵауз. 

тѣмъ, какъ лѣвая скользитъ по 
всѣмъ бунтамъ находящимися меж¬ 

ду этой нотой и второй^ такъ наир., 

въ N9 32 предпослѣдній тактъ,назы¬ 

ваемый также Форшлагъ, есть такая 
скользящая нота, такъ какъ второй 

палецъ лѣвой руки скользитъ отъ 

чается посредствомъ черты 
Такого рода маленькія ноты или 

такъ называемые Форш лаги встрѣ - 

чаются очень часто, причемъ, однако, 

это скользаніе (§1іззе) не всегда ис¬ 

полняется} эти ноты не имѣютъ ни¬ 

какого значенія въ тактѣ к ихъ не 

принимаютъ въ счетъ, онѣ служатъ 
больше какъ связныя ноты (легато). 

Ноты называются связными тогда, 
если двѣ или болѣе нотъ слѣду¬ 

ютъ другъ га другомъ, причемъ 
только первая нота отбивается у- 

даромъ правой руки, остальныя лее 
производятся только нажатіемъ 

пальцевъ лѣвой руки. Въ данномъ 
случаѣ игра можетъ происходить 
вверхъ или внизъ. Если нужно играть 
двѣ связныя ноты вверхъ, то от¬ 

биваютъ только нш&нюю и опуска¬ 

ютъ пальцы лѣвой руки, подобно 
молотку, на верхнюю ноту} вслѣд¬ 

ствіе давленія, произведеннаго при 
этомъ пальцами, звучитъ и верхняя 
нота. При игрѣ внизъ отбиваютъ 
только верхнюю ноту и отклоняютъ 

затѣмъ въ сторону палецъ, кото¬ 

рымъ была взята нота} вслѣдствіе 
этого звучитъ и нижняя нота. 

Для обозначенія ев язи (лигатуры) 

двухъ нотъ служитъ знакъ -—, или 
^. Напр. 

Вверхъ 

Отбивъ ноту Фа, опустить 3-ій 
палецъ на соль. 

Внизъ ^ 

Отбивъ соль, отклонить палецъ 
въ сторону. 

Аийѵагіз 
Азсепйіп^ 
Вверхъ 

АЪѵ/агіз 
І)езсепйт& 
Внизъ 

АЬѴагіз 
Везсепйт^ 
Вниз1 

ГІ8 -А 4» й 
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1 1 ' і 1 Ба Сиро аі Біпв. 

Мог&епгоі, Мог^епгоі. 
. ,.МосІегаіо. Гі «і и \ 

Могпіп^ гей, тогпіп^ гей. Утренняя заря; • 

1 і —« р*ч 

г г г 
;:рй! 

г гг гг г 
Окіаѵеп^ап&е чѵегйеп ѵоп <1ег 6-8аііе ап&еГап&еп шій іпттег 

(ііезег лѵеііег ^еіііЬгІі. Біе ипіегеп Коіеп аііе аиі сіег Сг-8аііе. 

Осіаѵез аге Ъе^ип оп Иіе О зігіпд апй аілѵауз КпізЬ.ес1 оп іЬе 
О 8ІГІП&. Тііе Іочѵег поіез аіі оп іііе О- зігіп^. 

Октавы начинаются на струнѣ Соль и продолжаются на 
мой-же. Всѣ нижнія ноты на струнѣ Соль. Напримѣръ. 

1)Ьші§ іп Окіаѵев. Ехегсізе оп осіаѵез. 

Р08: 2 

г г 
4 

7 9 И 

К-Ч-1-1-*- 

Упражненія въ октавахъ. 

лг:г~т^шт 

■ ■гв 
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{ Ва Саро аі Мпе. 

Па^еоіеі Топе (ЬагтопізсЬе Топе). 

Эіе Кіа^еоіеіібде Ъгіп^і шап Ьег- 

ѵог, лѵепп шап еіпеп Еіп&ег бег 
Ііпкеп Цапб ай!* біе Ваііеп бег 
Сгиііагге зеігі, аЪег боек пиг аи? 

^етѵіззе АЪіеіІипдеп. Віезег Гіп&ег 
баг? аЪег пиг ІеісЫ аи? бег 8аііе 
аиШе&еп, &егабе ііЪег бет Меіаіі- 

віаЪсксп, аЪег босЬ посЪ зо ?езі,баз8 

тап біе Заііе пісЬі Іеег ги Ьбгеп 
Ъекотті. 8очѵіе біе 8аііе тіі бег 

Ріа&еоіеі Топез ^таЫа1 Нагтопісз) 

Нагтопісз аге ргобисеб Ьу р!асіп& 

а ?іп§ег о? іЬе 1е?і Ьапб оп іЬе зігіп&з 
о? ІЬе &иііаг, Ъиі опіу оп сегіаіп 
розіііопз. ТЬе ііп^ег тизі Не ѵегу 
Іі&ЫІу оп іЬе з1гіп^? ^изі оѵег іЬе 
Ггеі апб уеі ргезз ?ігт1у епои&Ь 
оп іі іо ргеѵепі ііз зогтбіп^ аз “ ап 

ореп 8ІГІП&. Аз зооп аз іііе зігіп^ із 
зігиск іЬе гі§Ьі Ьапб іке 1е?і 
Ьапб Гіп&ег із циіскіу ІШеб. 

Флажеолетные тоны (гармоническіе 

тоны). Флажеолетные тоны можно 

получитъ на гитарѣ, наложивъ одинъ 
палецъ лѣвой руки на извѣстныя 
части струнъ. Этотъ палецъ долженъ 

лежать на струнѣ совершенно сво¬ 

бодно и легко, какъ разъ надъ 
металлическими палочками^сопри¬ 

касаніе между пальцами и струнами 
должно быть лишь на столько,чтобы 
не слышался пустой звукъ. Ударивъ 
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гесѣіеп Напсі біагк ап&езсЫа^еп тѵігб, Нагшопісз зоиші ап осіаѵе Ьі&Ьег сильно правой рукой по струнѣ, 

егйеЫ шап зсЬпеІІ сіеп Ріп^ег бег іЬап іЬ.е \ѵгі11еп поіе. ТЪеу Ііе оп поднимаютъ немедленно пальцы 
Нпкеп Напсі. Біе Па^еоіеі Топе Ніе І2іЪ, 7Ш, 5Ш, 4іЬ апсі ЗгсІ ро- лѣвой руки. Флажеолетные тоны 
кПп^еп еіпе Окіаѵе ЬоЬег аіь зіе зіііопз. ТЪеу аге еазіезі оп ІЬе звучатъ обыкновенно одной окта- 

^езсЬгіеЪеп лѵегбел. 8іе Ііе^еп анГ Шіі апсі 7Ні розШопз, біШсиІІ оп вой выше, чѣмъ ихъ пишутъ. Они 
бет 12. 7. 5. 4. ипб 3. Випбе обег ІЬе 5Ш, шоні біШсиІІ о! аіі оп Ше лежатъ на 12-ой, 7-ой,5-оц, 4-ой и 
Розіііоп. Ат ІеісМезіеп зіпб біе 4Ш апсі Згд розШопз. 3-ей позиціяхъ. Легче всего полу- 

Тбпе аи? бег 12, шіб 7. Розіііоп, чить эти тоны на 12-ой и 7-ой поз., 

зсЬ\ѵегѳг аи! бег 5., аЬег аш зсЬѵег- труднѣе на 5-ой; на 4-ой и* 3-ей 
зіеп аиГбег4.шіб 3. РозШоп, \ѵо позиціяхъ ихъ можно получить 
зіе пісЬі теЪг ІеісЬі апзргесЬеп. только съ большимъ трудомъ. 

ТіеГс Е-8аНе. 
Ваза Е зігіп^. 

Басовая Ми-струна. 

А-8аііе. 
А зігіп^. 
Ля-струна. 

0-8аііе. 

П 8Ігігі^. 
Ре-струна. 

0-8аіІе. 

О зігіп^. 
Со ль-струн а. 

Н-8аііе. 
В вігіп^. 

Си-струна. 

Е -8аііе 
Е 8ІГІП§. 
Ми- струна. 

12. Випб. 7. Випб. 5<Вилб. 4.Випб. З.Винб. 
12іЬ РовШоп. 7іѣ Розіііоп. бІІгРозіііоп. 4Йі РозШоп. Згб РозШоп. 

Ж Я О ..ГГ V. Лл ^ П Л? ПЛИ К П (Т ТТЛО Л II < I ГТЛЙ О Т ГГ ТТЛ >1 

.. Упражненія 
ІЛзип^ іп Иа^еоіеі Товен. Ехегсізе оп Нашіопісз. въ Флажеолетныхъ тонахъ. 

Струна:СольРіеСольСи РеСиСольСи ит.д. 
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Вег Тгіііег еіпе Яоіе, \ѵе)сЬе 
іЬгег Оаііип^ пасЬ Іапдеге ойег кііг- 
яеге 2еіі ип<1 зеЬг всЪпеІІ тіі еіііег 
апйегеп N016 аЪлѵескаеІі. Віе Іеігіеге 
80І1 еіпеп ЪаІЪеп осіег дапхепТопЬбЪег 
#е1е#еп веіп. Рег ТгШёг Гапді 
^сіезтаі тіі бег Наиріпоіе ап, 
зсЫіезві аисЬ сіатіі пиг Ъекотті 
зіе еіпеп 8сЫиз$, лѵеІсЬег аиз еіпет 
ЬаІЬеп одег #апгеп Топ бег дагипіег 
Ііе^еп<іеп Коіе ЬезіеЪі, аиГ нгеіскег 
біе Наиріпоіе котгаі. 

Веівріѳі: 

ТЬѳ зЪаке із а поіе лѵЬіск Гог а 
Іоп&ег ог зкогіег Іігпе ассогсііп^ Іо 
ііз Іеп^ік, аііегпаіез ѵегу гарібіу 
л\Ші апоіііег поіе, ^ЫсЬ. тизі Ье 
ЬаІГ ог а лѵкоіе Іопе кі^кег ІЬап 
ІЬе Гігзі. ТЬе зЬаке аі^ауз Ъе^іпз 
игііЬ Ше 1еабіп§; поіе апсі сіозез 
\ѵііЬ іі, Ъиі іі іЬеп гесеіѵез а 
сопсіизіоп Гогшед Ъу а поіе ЬаН 
а іопе ог а \ѵЪо1е іопе Іолѵег ІЬап 
ІЬе Іеасііп^ поіе апсі Го11о\ѵесі Ъу 
ІЬе 1еа<ііп& поіе іізеіі. 

Ехатріе: 

Трелью называется нота, которая, 
смотря по своей цѣнности, быстро 
смѣняется другой нотой, которая 
должна быть на цѣлый тонъ или 
полутонъ выше ея,- трель можетъ 
продолжаться болѣе или менѣе 
продолжительное время. Трель 
начинается постоянно сгь главнаго 
основнаго тона, имъ же она и за¬ 
ключается,- самой послѣдней заклю¬ 
чительной нотой служитъ цѣлый 
тонъ или полутонъ той ноты, на 
которую приходится основная нота. 
Примѣръ. 

Віезе Ъеібеп Коіеп чѵегбеп дехѵбЬп- ТЪезе Ілѵо поіе®. аге ріауесі Ьезі Лучірѳ всего и гораздо быстрѣе, 

НсЬ ат Ъезіеп ипб зсЬпеІІзіеп шіі апб. тозі ^иіск1у лѵііЬ ІЬе ІЬитЪ если исполнять обѣ эти ноты попе- 
бет Вашпец ипб Ееі^еПп^егбег гесЪ- апсі Гоге-Гіп^ег о Г ІЬе гі&М ЬапД. ремѣнно большимъ и указательнымъ 
іеп Напб аЬ\ѵесЪзе1пб ^езріеіі. пальцами. 
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Еікіс Леэ ег8Ісп Теііее. 

Ж. Ей #іеЪі аиГ (іст Оиііагге ІеісЬіе 

ип(і всЬѵѵеге Топагіеп. Ше ІеісЫеп 

8іп(І 0-, 0-, О-, А-, Е-,ип<1 К-йиг, 

Йапп О-, И-, А-, ип<1 Е-тоІІ, \ѵеі1 

дѵіг іп сііевеп Топагіеп <ііе теізіеп 

Іеегеп Ваііеп ЬаЪеп, Ьезопйегз іп 

беп. Вавзеп. Віе зсЬѵѵіегі^оп Топ¬ 

агіеп 8Іп(1 іп Н, Еіз, Сіз, В, Ей, 

Аз иЬегЬаирі зоІсЬе \ѵо ѵіѳіе Всез 

ѵог^ехеісЬлеі зіпй, лѵе^еп <Іег ЬаиЯдеп 

Ьаггь йіе (Іагіп ѵогкоттеп. Іш егзіеп 
Теііе ЬаЬе іеЬ <ііс ІсісЬіегеп Топ¬ 

агіеп ЬеЬапйеІі, аѣег іт аѵѵеііеп 

Теііе ѵ/егйеп аисіі <1іе зсЬшегі^егеп 

Топагіеп ЪегііскзісЬіі^еі лѵегдоп, 

йатіі <іег ЙсЬиІег аисЬ іп йіеьеп 

Топагіеп ЕіпаіеІіі Ьаі, сііевеІЪеп 

хи ЬеЬапйеІп ипсі ги зріеіеп ѵег- 

зІеЬі. 

ЕпД оГ іЬе Рігзі Рагі. 

К.В. ТЬеге аге Ьапі апсі еазу кеуз 

оп іЬе ^иііаг. ТЬе еазу опез аге 

С, С, В, А, Е апд Р-п^ог, ІигіЬег 

О, Б, А апсі Е-тіпог.Ъесаизе \ѵе Ьаѵе 

шоге ореп зігіп^з іп іЬезе кеуз.езре- 

сіаііу іп іЬе Ъазз. ТЬе Ьагсі кеуз аге 

В, Г#. С#, Вк Ек лк *іп ^епегаі 

аіі кеуз тл'ЫсЬ Ьаѵе шапу Паіз аге 

Ьагс! оѵѵіп^ іо ІЬе Гпщиепі ЬагУІ* 

Іп іЬе Рігьі Рагі I Ьаѵе беніі ѵсііЬ 

ІЬе еазіег кеуз, Ъиі іп іЬе 8есопсІ 

Рагі іЬе тпоге (ІіШсиІі кеуз \ѵі11 

аізо Ье іакеп іпіо сопзісіегаііоп ? 

зо іЬаі іЬе риріі гпау ІеаГп Ьо\ѵ іо 

тапа^е апб. ріау іЬозе кеуз іоо. 

***♦ 

Конецъ первой пасти. 

№. На гитарѣ можно брать болѣе 

или менѣе легкіе тоны и трудные. 

Легкіе тоны суть: Доэ Соль-, Ре-> 

Ля-, Ми-и Фа-мажоръ, затѣмъ Соль-, 

Ре-, Ля-и Ын-миноръ, такъ какъ 

при этомъ родѣ топовъ мы имѣемъ 

много свободныхъ струнъ,особенно 

басовыхъ; болѣе трудные тоны суть: 

Си, Фа#, До#, СиЦ Мик, Ля!?, вообще, 

такіе тоны, гдѣ много бемолей, 

такъ какъ здѣсь встрѣчается 

сравнительно частоЬагге.Въ первой 

части я избралъ болѣе легкія вещи, 

во второй же части обращено боль¬ 

шое вниманіе ни болѣе трудныя 

вещи, дабы ученикъ имѣлъ воз¬ 

можность ознакомиться и съ труд¬ 

ными вещами и былъ въоостояаіи 

понимать и играть ихъ. _ 

г .то 



Теі! І1І.с|еЬипс1еп ІЗеісІе Теііе іпі Вапсі деЬипсІеп 

Ѵегіад ш іиІ.Неіпг. Ііттегтапп. 
ІЕ\РЖ. 5ТРЕТЕЯ5ВІІРШ. М05КАІ). ЯІ6А. ІЛШ№. 

/ёг/]ег ег$с(]іепег]: 

1)есІ<ег5с^к^ЬиіѣггепМигг]:ѣе/іе{)}е \6/ЫЫег, ОрегцтеЫ'щ, Тёте, /ргвс^е ііпсіЗд/о^ис/еШ/Ж 
с/о ОиеІ/-АІЬит- " ■ " " " " " " //е{/ІІ 

а) /иг Тег? ипс/уго/зе би/агге. Ь) /иг 2 6 звіНуе Ои/Іаггеп. 



ТЕІЬ П. РАНТ П. ЧАСТЬ П. 

Ілесі оЬпе "ѴѴоііе. 

Апсіапіііпо,. 
8оп& ЛѴіШоиІ; ЛѴогсіз. 

і 1 І -і 1 , 
Пѣсня безъ словъ. 

і 1 . 1 

мяшж 

Г Г Г Г 

Топіеііег іп В-аиг. 
Зсаіе оГ ВЬ-тарг. 

Гамма вгь СкЬ-мажоръ. 

п 1 1_ _. _а 0 2, 
п ._о Л * [_і I 
Б- • *■ - . 1 а ,— а 

Ассогсіе. Сііогсіз. Аккорды. 
ж дгапй Ьаггв. 

Зсіілѵег. 0', и - 3-д I# Д-т 
ПіШсиИ. -Ау?—» 

Тяжело, 

Т Г 

ІІЪип#. 

АпйаіШпо. і_1 

ЬеіеЬіег. 
Еазіег. 
Легче. 

6.Ров. 

I ІІОІіІ3 

Й^ГБВТТ 

Ехегсізе. 
4 4 2 

Ойег.аисЬ $о: 
Ог іЬиз: 
Или такъ: 

З.Роз. Ьпгге 

рв ■»т-^ г 
Упражненія. 

мл^ѵѵмаі 

/V 8 4 

ЙіаЬ ипіВгпокѵсп^М.ОвШѳІ. Ъеіряід. 
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Агіе а.(1. Орег: Аіг йгот Арія пзъ оперы: 
Ьисіа іі Ьашшегшоог. “Тііе ВгМе о? Ьаттегтоог,” „Лючіа изъ Ламмермора“ 

Могіегаіо. , , і Юопігеііі 
г/и 

хи 

иж Ж я шш л 
'.Л: Л' 

‘■Г шг:гл ■:* *яг . 
— --— 

"Т дл«т ш* 

Топіеііѳг іп А8-(1цг. —X 

8са1е о Г лЬ-ша^ог. 
Гамма въ ЛяЬ-мажоръ. 

Пѣшіе1. 

18 18 4 Ассогсіе. 
СЬ.0ГСІ8. 

Аккорды. 

Ехегсізе. 

*'Р1Іч08Ч 1Р08. ігов, 
і4і4 4_.і Ьаг:ге\ 

Г1 гг1 гтМ 
Упражненія 

ГТТІЖГ7Е 
МШШ 

ШШ9ЛГШНГІ 
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КизбізсЬе ѴоІкзЬупше. 

, Мос1ега1;о. 

Кивеіап Ыаѣіопаі Нушп. 



Агіе а.сі.Орег: Ііисгегіа Вог$іа. Аіг і'гот “ЬисгеИа Вог^іа.” Арія изъ оп.„Лукреціа Боржіа“ 
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Ѵош Тгешоіо. 

Тгешоіо пеппі шап еіпе Вріеіагі 
ѵоп ^еЬгосЬепеп Ассогбеп обег Аг- 

ре^іеп ^ѵеІеЬе Ьезопбегз Ъаиіі§; іп 
бег Ве#]еііип& тіі апбегеп Іпзіги- 

тепіеп ѵогкошші ипб 80 зсЬпеІІ 
’игіе шо§*1ісЬ ^езріеіі ѵѵегбеп зоіі. 
Біе ЗсЬгеіЬагі ізі Гоі&епбе: 

Тгешоіо. 

Тгешоіо із а ресиііаг *ѵѵау оГ ріау- 

ігщ Ьгокеп сЪогбз от Агре^іоз, апб 
із Ігедиепііу изеб ѵѵѣеп ассотраяу- 

іп& оШег іпзігитепіз. Іі із ріауеб 
аз гарібіу аз роззіЫе апсі Ьаз а 
8ресіа1 поіаііоп. 

Веізріеі; 
Ехатріе: 
Наг р. 

I Г 

Тремоло. 
Тремоло называется особенный 

способъ исполненія арпеджій, встрѣ¬ 

чающихся очень часто при акком- 

паниментѣ другихъ инструментовъ, 

тремоло слѣдуетъ исполнять какъ 
можно быстрѣе^ оно имѣетъ свой 
особенный способъ изображенія. 

АивШЬгип^: 
Ехесиіегі: 
Исполняется* 

Бег Ассогб тизз ішшег зр Іап&е ТЬе ігетоіо лшзі Ъе ріауссі сіи- Тремоло въ аккордѣ слѣдуетъ 
ігетоіігі лкгегбеп аів зеіпе Так* - гіп& ІЪе \уЪо1е Іеп&іЪ оГ іЪо Ьаг. выдерживать такъ долго, насколько 
<1аиег ез Ьезіішюі. ! этого требуетъ цѣнность его такта. 

Баз Тгешоіо іп бег ІЛшп$ N9 74 іш 
32. Так* зоИ 80 ё*езріе1* ѵегбеп: 

ТЪе ігетоіо іп Ех.74 із іо Ъе ріауеб іЬиз: 

Тремоло въ № 74 въ 32-мъ тактѣ 
слѣдуетъ играть слѣдующимъ образомъ: 

Іле<1 оЬпе ЛѴогіе. 5опе теьоиі '\Ѵог<і8. Пѣснь безъ словъ. 
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8Шп<ісЬеп. 

Мосіегаіо. 

Зегепайе. Серенада. 
ЗсЬиЬегі. 

Г * ^ І Г ^ . = 
і з А- А- 

* Г 
3 I 3 

"Н—' к ■— !. .*[) 



р У г ч Г у Г 7 г ■ ч г -7 г У 
Ъ 1941 
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